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 المقدمة
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أما بعد:

وأسأل  ,فهذا مبحُث سلتصُر ىف منهج أىل السنة واجلماعة ىف أصل ىو من أىم أصوذلم أال وىو اإلميان
  اهلل جال وعال أن جيعلنا مفاتيح للخري مغاليق للشر.

 
 المبحث األول

 اإليمان لغة.
 اشُتهر عند أىل اللغة تعريف اإلميان بالتصديق حىت ادعى بعضهم اإلمجاع.

 51/155األزىري فى تهذيب اللغة قال 
 "واتفق أىل العلم من اللغويني وغريىم أن اإلميان معناه التصديق"

 بأن اإلميان ىو التصديق قد رده شيخ اإلسالم ابن تيمية من وجوه حاصلها:والقول 
 .نو ال يتعدى إال بالباء أو الالمأن لفظ التصديق يتعدى بنفسو دون لفظ اإلميان فإأواًل:

 (3/052يقول شيخ اإلسالم فى مجموع الفتاوى )
َقُو َواَل يُ َقالُ  ْقتو: َصدَّ فَآَمَن َلُو ُلوطٌ  : آَمَنُو َوآَمَن بِِو. َبْل يُ َقاُل: آَمَن َلُو َكَما قَاَل: "يُ َقاَل لِْلُمْخِبِ إَذا َصدَّ

َوقَالُوا لُِنوِح:  آَمْنُتْم َلُو قَ ْبَل َأْن آَذَن َلُكمْ َوقَاَل ِفْرَعْوُن:  َفَما آَمَن ِلُموَسى إالَّ ُذرّْيٌَّة ِمْن قَ ْوِموِ َوقَاَل: 
قْ َراِر َأقْ َرَب ِمْن تَ ْفِسيرِِه بَِلْفِظ التَّْصِديقِ ... .اْْلَْرَذلُونَ أَنُ ْؤِمُن َلَك َوات َّبَ َعَك   "َفَكاَن تَ ْفِسيُرُه بَِلْفِظ اإْلِ

خِب.ثانياً:
ُ

 أن اإلميان اليستعمل إال ىف اْلمر الذى يؤمتن عليو ادل
 (3/055مجموع الفتاوى )يقول شيخ اإلسالم فى 

ْصِديِق ِف اْلَمْعََن فَِإنَّ ُكلَّ سُلِْبٍ َعْن ُمَشاَىَدٍة أَْو َغْيٍب يُ َقاُل َلُو ِف اللَُّغِة: َصَدْقت  أَنَُّو لَْيَس ُمرَاِدفًا لَِلْفِظ التَّ 
ا َلْفُظ  َماُء فَ ْوقَ َنا ِقيَل َلُو: َصَدَق َكَما يُ َقاُل: َكَذَب َوأَمَّ ميَانِ َكَما يُ َقاُل: َكَذْبت. َفَمْن قَاَل: السَّ  َفاَل اإْلِ

ْمُس ُل إالَّ ِف اخلََِْبِ َعْن َغاِئٍب َلَْ يُوَجْد ِف اْلَكاَلِم َأنَّ َمْن َأْخبَ َر َعْن ُمَشاَىَدٍة؛ َكَقْولِِو: طََلَعْت الُيْستَ ْعمَ  شَّ
ُهوُد َوضَلُْوُىْم؛ ي ُ  ثُوَن َوالشُّ قْ َناُه َوذِلََذا؛ اْلُمَحدّْ قْ َناُىْم؛ َوَما َوَغَرَبْت أَنَُّو يُ َقاُل: آَمنَّاُه َكَما يُ َقاُل: َصدَّ َقاُل: َصدَّ

َا ُيْستَ ْعَمُل ِف َخَِبٍ يُ ْؤمَتَُن َعَلْيِو  ميَاَن ُمْشَتقّّ ِمْن اْْلَْمِن. فَِإَّنَّ اْلُمْخِبُ َكاْْلَْمِر اْلَغاِئِب يُ َقاُل آَمنَّا ذَلُْم؛ فَِإنَّ اإْلِ
ِف اْلُقْرآِن َوَغرْيِِه َلْفُظ آَمَن َلُو إالَّ ِِف َىَذا الن َّْوِع؛ َوااِلثْ َناِن  الَِّذي يُ ْؤمَتَُن َعَلْيِو اْلُمْخِبُ؛ َوذِلََذا َلَْ يُوَجْد َقطُّ 

ْيءِ  َق َأَحُدُُهَا َصاِحَبُو َواَل يُ َقاُل: آَمَن َلُو ِْلَنَُّو َلَْ َيُكْن َغائًِبا َعْنُو  إَذا اْشتَ رََكا ِف َمْعرَِفِة الشَّ يُ َقاُل: َصدَّ
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يُ ْؤِمُن بِاللَِّو َويُ ْؤِمُن . آَمْنُتْم َلوُ . أَنُ ْؤِمُن لَِبَشَرْيِن ِمْثِلَنا فَآَمَن َلُو لُوطٌ َذا قَاَل: ائْ َتَمَنُو َعَلْيِو َوذلَِ 
قُ ُهْم ِفيَما َأْخبَ ُروا بِِو. شلَّا َغاَب َعْنُو َوُىَو َمْأُموٌن ِعْنَدُه َعَلى َذِلَك فَاللَّْفُظ ُمَتَضمّْ  لِْلُمْؤِمِننيَ  ٌن َمَع فَ ُيَصدّْ

َوَما أَْنَت ِبُْؤِمٍن : التَّْصِديِق َوَمْعََن ااِلْئِتَماِن َواْْلََمانَِة؛ َكَما َيُدلُّ َعَلْيِو ااِلْسِتْعَماُل َوااِلْشِتَقاُق َوذِلََذا قَاُلوا
َصاِدِقنَي؛ ِْلَن َُّهْم َلَْ َيُكونُوا ِعْنَدُه شلَّْن يُ ْؤمَتَُن َعَلى َأْي اَل تُِقرُّ ِِبََِبِنَا َواَل تَِثُق بِِو َواَل َتْطَمِئنُّ إلَْيِو َوَلْو ُكنَّا  لََنا

 َذِلَك. فَ َلْو َصَدقُوا َلَْ يَْأَمْن ذَلُْم."
 

 (3/050ثالثاً: قال أيضاً فى مجموع الفتاوى )
ميَاِن ِف اللَُّغِة َلَْ يُ َقاَبْل بِالتَّْكِذيِب َكَلْفِظ التَّْصِديِق  فَِإنَُّو ِمْن اْلَمْعُلوِم ِف اللَُّغِة أَنَّ ُكلَّ سُلِْبٍ "َأنَّ َلْفَظ اإْلِ

: آَمنَّا َلُو أَوْ  بْ َناُه َواَل يُ َقاُل ِلُكلّْ سُلِْبٍ قْ َناُه أَْو َكذَّ بْ َناُه؛ َواَل يُ َقاُل َلُو: َصَدْقت أَْو َكَذْبت َويُ َقاُل: َصدَّ  َكذَّ
ٌب لَ  ميَاِن َلْفُظ اْلُكْفِر. يُ َقاُل: ُىَو ُمْؤِمٌن أَْو  يُ َقاُل أَْنَت ُمْؤِمٌن َلُو أَْو ُمَكذّْ ُو؛ َبْل اْلَمْعُروُف ِف ُمَقابَ َلِة اإْلِ

: أَنَا أَْعَلُم إنَّك َصاِدٌق َلِكْن اَل أَتَِّبُعك َبْل أَُعاِديك َبْل َلْو قَالَ َكاِفٌر َواْلُكْفُر اَل ََيَْتصُّ بِالتَّْكِذيِب؛ 
ميَاِن لَْيَس ُىَو التَّْكِذيُب َوأُْبِغُضك َوُأَخاِلُفك وَ  ا َكاَن اْلُكْفُر اْلُمَقاِبُل ِلْْلِ اَل أَُواِفُقك َلَكاَن ُكْفرُُه أَْعَظَم؛ فَ َلمَّ

ميَاَن َلْيَس ُىَو التَّْصِديُق فَ َقْط َبْل إَذا َكاَن اْلُكْفُر َيُكوُن َتْكِذيًبا َوَيُكوُن سُلَالَ  َداًة َفًة َوُمَعافَ َقْط ُعِلَم َأنَّ اإْلِ
ميَاُن َتْصِديًقا َمَع ُمَوافَ َقٍة َوُمَوااَلٍة َواْنِقَياٍد اَل  َيْكِفي رُلَرَُّد  َواْمِتَناًعا ِباَل َتْكِذيٍب؛ َفاَل بُدَّ َأْن َيُكوَن اإْلِ

  التَّْصِديِق" 
 تفسري اإلميان ىو اإلقرار. فيكون

 

 (3/055قال شيخ اإلسالم فى مجموع الفتاوى )
قْ َراِر أَقْ َرَب ِمْن تَ ْفِسريِِه بَِلْفِظ التَّْصِديِق""َفَكاَن تَ ْفِسريُ   ُه بَِلْفِظ اإْلِ

 

 (3/254مجموع الفتاوى )وقال أيضاً فى 
قْ َراُر ِضْمَن قَ ْوِل اْلَقْلِب الَِّذي قْ رَاُر؛ اَل رُلَرَُّد التَّْصِديِق. َواإْلِ ميَاَن ُىَو اإْلِ َوَعَمِل  ُىَو التَّْصِديقُ  " َوَمْعُلوٌم َأنَّ اإْلِ

 اْلَقْلِب الَِّذي ُىَو ااِلْنِقَياُد."
 

 (035/  52مجموع الفتاوى )
َا ُيْستَ ْعَمُل ِف بَ ْعِض اْْلَْخَباِر َوُىَو َمْأُخوٌذ ِمْن اْْلَمْ  ميَاِن " إَّنَّ ِن َكَما َأنَّ "َواْلَمْقُصوُد ُىَنا: َأنَّ َلْفَظ " اإْلِ

قْ َراَر َمْأُخوٌذ ِمْن قَ رَّ فَاْلمُ  ْؤِمُن َصاِحُب أَْمٍن َكَما َأنَّ اْلُمِقرَّ َصاِحُب إقْ َراٍر َفاَل بُدَّ ِف َذِلَك ِمْن َعَمِل اإْلِ
ًدا َرُسوُل اللَِّو وَلَْ يَ ْقََتِْن ِبَذِلَك ُحبُُّو  َوتَ ْعِظيُمُو َبْل َكاَن اْلَقْلِب ِبُوَجِب َتْصِديِقِو فَِإَذا َكاَن َعاِلًما بَِأنَّ زُلَمَّ
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ُكْفُر إبِْليَس   ُو َوََيُْسُدُه َوَيْسَتْكِبُ َعْن ات َّْباِعِو فَِإنَّ َىَذا لَْيَس ِبُْؤِمٍن بِِو َبْل َكاِفٌر بِِو. َوِمْن َىَذا اْلَبابِ يُ ْبِغضُ 
ْب َخبَ رًا َواَل  َوِفْرَعْوَن َوأَْىِل اْلِكَتاِب الَِّذيَن يَ ْعرِفُونَُو َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُىْم َوَغرْيِ َىُؤاَلِء فَِإنَّ  إبِْليَس َلَْ ُيَكذّْ

َها أَنْ ُفُسُهْم ظُْلًما وَ سُلِْبًا َبْل اْسَتْكبَ َر َعْن أَْمِر رَبِّْو. َوِفْرَعْوُن َوقَ ْوُمُو قَاَل اللَُّو ِفيِهْم:  َقَنت ْ َجَحُدوا َِّٔا َواْستَ ي ْ
َماَواِت َواْْلَْرِض َبَصائِرَ َلَقْد َعِلْمَت َما أَنْ َزَل َوقَاَل َلُو ُموَسى:  َوُعُلوِّا َوقَاَل تَ َعاََل:  َىُؤاَلِء إالَّ َربُّ السَّ

َناُىُم اْلِكَتاَب يَ ْعرِفُونَُو َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُىمْ  َفُمَجرَُّد ِعْلِم اْلَقْلِب بِاحلَْقّْ إْن َلَْ يَ ْقََتِْن بِِو َعَمُل  الَِّذيَن آتَ ي ْ
َفْع َصاِحَبُو."اْلَقْلِب ِبُوَجِب ِعْلمِ   ِو ِمْثُل زَلَبَِّة اْلَقْلِب َلُو َوات َّْباِع اْلَقْلِب َلُو َلَْ يَ ن ْ

   ٖٚٙ/ٕونص عليو العالمة ابن العثيمني ىف شرحو على الوسطية 
 

 

 يالمبحث الثان
 اإليمان شرعاً 

 عمل اجلوارح.قول القلب وقول اللسان وعمل القلب و  إعلم أن اإلميان حقيقة مركبة من القول والعمل,
 (5/515يقول شيخ اإلسالم فى مجموع الفتاوى )

ميَاَن قَ ْوٌل َوَعَمٌل: قَ ْوُل اْلَقْلِب َواللَّْساِن, َوَعَمُل اْلقَ  يَن َواإْلِ نَِّة: َأنَّ الدّْ ْلِب َواللَّْساِن "َوِمْن ُأُصوِل أَْىِل السُّ
ميَاَن يَزِيُد بِالطَّاَعِة وَ  ُقُص بِاْلَمْعِصَيِة."َواجلََْوارِِح َوَأنَّ اإْلِ  يَ ن ْ

 

 (12يقول ابن فى الصالة وأحكام تاركها )ص: 
"وىا ىنا أصل آخر: وىو أن حقيقة اإلميان مركبة من قول وعمل. والقول قسمان: قول القلب وىو  

االعتقاد وقول اللسان وىوالتكلم بكلمة اإلسالم, والعمل قسمان: عمل القلب وىو نيتو وإخالصو, 
 ح."وعمل اجلوار 

 

 وىذا عليو إجماع أىل السنة.قلُت:
 

 (3/552مجموع الفتاوى ) يقول شيخ اإلسالم فى
ميَاَن قَ ْوٌل َوَعَمٌل" نَِّة َواحلَِْديِث َعَلى َأنَّ اإْلِ ُر َواِحٍد إمْجَاَع أَْىِل السُّ  "َوَقْد َحَكى َغي ْ

 

 (3/121مجموع الفتاوى )وقال أيضاً فى 
َحا" َلِف َوُىَو َمْذَىُب أَْىِل احلَِْديِث َوُىَو اْلَمْنُسوُب إََل َواْلَمْأثُوُر َعْن الصَّ ِة التَّاِبِعنَي َومُجُْهوِر السَّ بَِة َوأَِئمَّ

ُقُص بِاْلَمْعِصَيةِ  ُقُص  ."يَزِيُد بِالطَّاَعِة َويَ ن ْ ميَاَن قَ ْوٌل َوَعَمٌل يَزِيُد َويَ ن ْ نَِّة َأنَّ اإْلِ أَْىِل السُّ
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 المبحث الثالث
 ول فى حقيقة اإليمانتفصيل الق

قول وعمل ,والقول قوالن قول القلب وعمل القلب,والعمل عمالن عمل القلب  نقد ذكرنا أن اإلميا
 وعمل اجلوارح,وإليك تفصيل كل جزء منهم.

 أواٍل: قول القلب.
 .وادلراد بو تصديقو وإيقانو

 

 (0/02مجموع الفتاوى )يقول شيخ اإلسالم فى  
 ي ُىَو التَّْصِديُق""قَ ْوُل اْلَقْلِب الَّذِ 

 

 (542/ 3) -مجموع الفتاوى 
 ."اُل ذِلََذا : قَ ْوُل اْلَقْلبِ َتْصِديٍق بِاْلَقْلِب َوِإقْ َرارِِه َوَمْعرِفَِتِو . َويُ قَ 

 

 (3/254وقال أيضاً فى مجموع الفتاوى )
قْ رَاُر؛ اَل رُلَرَُّد التَّْصِديِق. وَ  ميَاَن ُىَو اإْلِ قْ رَاُر ِضْمَن قَ ْوِل اْلَقْلِب الَِّذي ُىَو التَّْصِديُق""َوَمْعُلوٌم َأنَّ اإْلِ  اإْلِ

 وتسمى أيضاً عقيدة القلب.
 

 5/00قال العالمة ابن العثيمين فى شرحو على صحيح البخاري 
قولو صلى اهلل عليو وسلم"أن تؤمن باهلل, ومالئكتو, وكتبو, ورسلو, واليوم اآلخر, "عقيدة القلب ودليلو 

 ."وتسمى قول القلبشره"ىذه عقيدة والقدر خريه و 
 

 (3/150مجموع الفتاوى ) يقول شيخ اإلسالم فى 
اَل بَاِطًنا َواَل ظَاِىرًا َواَل  "ُُثَّ رُلَرَُّد َتْصِديِقِو ِف اخلََِْبِ َواْلِعْلِم بِثُُبوِت َما َأْخبَ َر بِِو إَذا َلَْ َيُكْن َمَعُو طَاَعٌة ِْلَْمرِهِ 

 ."َلْم َيُكْن َذِلَك إيَمانًااَل تَ ْعِظيٌم َلُو زَلَبٌَّة لِلَِّو وَ 
 

 (52/035مجموع الفتاوى )وقال أيضاً فى 
ِب َلُو َوات َّْباِع اْلَقْلِب َفُمَجرَُّد ِعْلِم اْلَقْلِب بِاحلَْقّْ إْن َلَْ يَ ْقََتِْن بِِو َعَمُل اْلَقْلِب ِبُوَجِب ِعْلِمِو ِمْثُل زَلَبَِّة اْلَقلْ "

َفْعُو اللَُّو ِبِعْلِمِو َوَقْد َكاَن النَّ َلُو َلَْ يَ ن ْ  ُّيِبُّ َصلَّى اللَُّو َفْع َصاِحَبُو َبْل َأَشدُّ النَّاِس َعَذابًا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َعاَِلٌ َلَْ يَ ن ْ
َفُع َونَ ْفٍس اَل َتْشَبُع وَ يَ ُقوُل:  َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ُدَعاٍء اَل ُيْسَمُع َوقَ ْلٍب اَل اللَُّهمَّ إِّنّْ أَُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم اَل يَ ن ْ "
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يَمانُ  ََيَْشعُ  " ."َوَلِكنَّ اْلَجْهِميَّة ظَنُّوا َأنَّ ُمَجرََّد ِعْلِم اْلَقْلِب َوَتْصِديِقِو ُىَو اإْلِ
 

 ثانياً:قول اللسان:
 ,اهلل وىو القول الظاىر الذى ال صلاة للعبد إال بو وىو التكلم بكلمة اإلسالم ال إلو إال اهلل زلمد رسول

 0/520وقال ابن منده فى اإليمان 
 "ُث التسبيح والتكبري والتهليل والثناء على اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل والدعاء وسائر الذكر"

 

 (055/  3مجموع الفتاوى )وقال شيخ اإلسالم فى 
ميَاِن الَِّذي اَل صَلَاَة  َلِف َواخْلََلِف ِمْن اْْلَوَِّلنَي "َوذِلََذا َكاَن اْلَقْوُل الظَّاِىُر ِمْن اإْلِ ِة السَّ لِْلَعْبِد إالَّ بِِو ِعْنَد َعامَّ

َر أَنَُّو َمْعُذوٌر ِلَكْونِِو َأْخَرَس أَْو ِلَكْونِِو َخائًِفا ِمْن  -َجْهًما َوَمْن َوافَ َقُو  -واآلخرين إالَّ اجلَْْهِميَّة  فَِإنَُّو إَذا ُقدّْ
ْساَل  قَ ْوٍم إنْ  َم آَذْوُه َوضَلَْو َذِلَك فَ َهَذا مُيِْكُن َأْن اَل يَ َتَكلَُّم َمَع إميَاٍن ِف قَ ْلِبِو َكاْلُمْكَرِه َعَلى َكِلَمِة َأْظَهَر اإْلِ

ميَاِن اْلُكْفِر. قَاَل اللَُّو تَ َعاََل:  ا فَ َعَلْيِهْم َوَلِكْن َمْن َشرََح بِاْلُكْفِر َصْدرً  *إالَّ َمْن أُْكرَِه َوقَ ْلُبُو ُمْطَمِئنّّ بِاإْلِ
 ."َغَضٌب ِمَن اللَِّو َوذَلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

 

 ثالثاً: عمل القلب:
 

 (230/  3مجموع الفتاوى )قال شيخ اإلسالم فى 
نَابَُة إلَْيِو  َيةُ َعَمُل اْلَقْلِب َوُىَو ُحبُّ اللَِّو َوَرُسولِِو َوتَ ْعِظيُم اللَِّو َوَرُسولِِو َوتَ ْعزِيُر الرَُّسوِل َوتَ ْوِقريُُه َوَخشْ " اللَِّو َواإْلِ

ُل َعَلْيِو إََل َغرْيِ َذِلَك ِمْن اْْلَْحَواِل فَ َهِذِه اْْلَْعَماُل اْلَقْلِبيَُّة ُكلُّهَ  وَكُّ ْخاَلُص َلُو َوالت َّ ميَاِن َوِىَي شلَّا َواإْلِ ا ِمْن اإْلِ
 ."يُوِجبُ َها التَّْصِديُق َوااِلْعِتَقادُ 

 

 (12الة وأحكام تاركها )ص: ويقول ابن القيم فى الص
 "عمل القلب وىو نيتو وإخالصو.....وىوزلبتو وانقياده"

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّو َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُو زَاَدتْ ُهْم :ودليل ذلك ِإميَانًا ِإَّنَّ

ُلونَ  ْم يَ تَ وَكَّ أُولَِئَك ُىُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقِّا ذَلُْم  *الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َوشلَّا َرَزقْ َناُىْم يُ ْنِفُقوَن  * َوَعَلى َرِّّْٔ
ْم َوَمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكرِيٌ   ٗ:ٕاْلنفال: َدَرَجاٌت ِعْنَد َرِّّْٔ

ُف أَْولَِياَءُه َفاَل ََتَاُفو   ْيطَاُن َُيَوّْ َا َذِلُكُم الشَّ  ٘ٚٔآل عمران:ُمْؤِمِننيَ ُىْم َوَخافُوِن ِإْن ُكْنُتمْ ِإَّنَّ
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والحياء شعبة من اإلميان بضع وسبعون شعبة, »وعن أيب ىريرة, عن النُّيِب صلى اهلل عليو وسلم, قال: 
 (ٖٙ/ٔصحيح مسلم )« اإليمان

 

 (153/  3وقال شيخ اإلسالم فى مجموع الفتاوى )
ميَاِن الَِّذي ِف اْلَقْلِب ِمْن َتْصِديٍق بِاَللَِّو َوَرُسولِِو َوُحبّْ اللَِّو َوَرُسولِِو َوِإالَّ "َوِف " اجلُْْمَلِة " َفاَل بُدَّ ِف  اإْلِ

 ؛ َوَلْيسَ لَْيَس إيَمانًا بِات َّْفاِق اْلُمْسِلِمينَ َفُمَجرَُّد التَّْصِديِق َمَع اْلبُ ْغِض لِلَِّو َوِلَرُسولِِو؛ َوُمَعاَداِة اللَِّو َوَرُسولِِو 
"رُلَرَُّد التَّْصِديِق َواْلِعْلِم َيْستَ ْلزُِم احلُْبَّ إالَّ إَذا َكاَن اْلَقْلُب َسِليًما ِمْن اْلَمَعاِرِض َكاحلََْسِد وَ   اْلِكِْبِ

 وعامة الفرق تدخل أعمال القلوب ىف اإلميان إال جهماً ومن تبعو.
 (3/112يقول شيخ اإلسالم فى مجموع الفتاوى )

ِة ِفَرِق اْلُمْرِجَئِة تَ ُقو  "َواْلَمْقُصودُ  ِة ُتْدِخُل َما ُىَو ِمْن أَْعَماِل اْلُقُلوِب َحىتَّ َعامَّ َة ِفَرِق اْْلُمَّ ُل ُىَنا َأنَّ َعامَّ
نَِّة َوَأْصَحاُب احلَِْديِث فَ َقْوذُلُْم ِف َذِلَك َمْعُروفٌ  ا اْلُمْعَتزَِلُة َواخْلََوارُِج َوأَْىُل السُّ َا نَازََع ِف َذِلَك وَ  ِبَذِلَك َوأَمَّ ِإَّنَّ

 َمْن ات ََّبَع َجْهَم ْبَن َصْفَواَن ِمْن اْلُمْرِجَئِة َوَىَذا اْلَقْوُل َشاذّّ"
 تنبيو:

 قول القلب وعملو يسمى عند أىل العلم أصل اإلميان. وما مضى من
 

 (200/  3) -مجموع الفتاوى  يقول شيخ اإلسالم ىف
يَماِن ِفي اْلَقلْ " َوَما   ِب َوُىَو قَ ْوُل اْلَقْلِب َوَعَمُلُو َوُىَو إقْ َراٌر بِالتَّْصِديِق َواْلُحبّْ َوااِلْنِقَيادِ فََأْصُل اإْلِ

ُمْقَتَضاُه َدلَّ َعَلى َكاَن ِف اْلَقْلِب َفاَل بُدَّ أَْن َيْظَهَر ُموِجُبُو َوُمْقَتَضاُه َعَلى اجلََْوارِِح َوِإَذا َلَْ يَ ْعَمْل ِبُوِجِبِو وَ 
 ."ِو أَْو َضْعِفوِ َعَدمِ 

 رابعاً:أعمال الجوارح.
اإلميان ة ال يدخلون أعمال اجلوارح ىف وىذا ىو موضع ادلعركة بني أىل السنة وادلرجئة,فإن عامة ادلرجئ

وإن أدخلوا أعمال القلوب وىذا من غلطهم فإن أعمال اجلوارح الزمة ْلعمال القلوب ومن ادلمتنع أن 
 .ُث ال يظهر أثر ذلك على اجلوارح رجاء منويقوم بالقلب زلبة هلل وخوف و 

 (110/  3مجموع الفتاوى )وذلذا قال شيخ اإلسالم ىف  
َواُب َأنَّ اْلَقْلَب َلُو َعَمٌل َمَع التَّْصِديِق َوالظَّاِىُر قَ ْوٌل ظَاِىٌر َوَعَمٌل ظَاِىٌر وَِكاَلُُهَا ُمْستَ لْ "  زٌِم لِْلَباِطِن.َوالصَّ

ُهْم إْخرَاَج أَْعَماِل اْلُقُلوِب أَْيًضا َوَجَعَلَها َو " اْلُمْرِجَئُة "  ميَاِن؛ َفَمْن َقَصَد ِمن ْ َأْخَرُجوا اْلَعَمَل الظَّاِىَر َعْن اإْلِ
ٌ َوَمْن َقَصَد إْخرَاَج اْلَعَمِل الظَّاِىِر  َمِل ِقيَل َلُهْم اْلَعَمُل الظَّاِىُر اَلزٌِم ِلْلعَ ِىَي التَّْصِديَق فَ َهَذا َضاَلٌل بَ نيّْ
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َفكُّ َعْنُو اْلَباِطِن   َواْنِتَفاُء الظَّاِىِر َدلِيُل انِْتَفاِء اْلَباِطِن."اَل يَ ن ْ
 (112/  3وقال أيضاً فى مجموع الفتاوى ) 

ا فَِإنَّ َمْن "َو " أَْيًضا " فَِإْخرَاُجُهْم اْلَعَمَل ُيْشِعُر أَن َُّهْم َأْخَرُجوا أَْعَماَل اْلُقُلوِب أَْيًضا َوَىَذا بَاِطٌل َقْطعً 
ُرورَِة َوِإْن أَْدَخُلوا أَعْ  َق الرَُّسوَل َوأَبْ َغَضُو َوَعاَداُه ِبَقْلِبِو َوَبَدنِِو فَ ُهَو َكاِفٌر َقْطًعا بِالضَّ َماَل اْلُقُلوِب ِف َصدَّ

ميَاِن َأْخطَُئوا أَْيًضا؛  يَماِن بِاْلَقْلِب ِمْن َغْيِر َحرَكَ اإْلِ  ِة َبَدٍن."اِلْمِتَناِع ِقَياِم اإْلِ
 "اْلميان ىو التصديق فإن كان كذلك فال يشَتط لو اْلعمال."الرد على أىل البدع ىف قوذلم 

 

 (042/  3مجموع الفتاوى )قال شيخ اإلسالم فى 
َىا َوَما أُرِيَد َِّٔا ِمْن ِجَهِة َوشلَّا يَ ْنَبِغي َأْن يُ ْعَلَم َأنَّ اْْلَْلَفاَظ اْلَمْوُجوَدَة ِف اْلُقْرآِن َواحلَِْديِث إَذا ُعِرَف تَ ْفِسريُ "

َغرْيِِىْم؛ َوذِلََذا قَاَل  النَُّّيِبّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َلَْ ََيَْتْج ِِف َذِلَك إََل ااِلْسِتْداَلِل بِأَقْ َواِل أَْىِل اللَُّغِة َواَل 
 اْلُفَقَهاُء:

ْمِس " اْْلَْْسَاُء َثاَلثَُة أَنْ َواٍع " نَ ْوٌع يُ ْعرَ   ُه بِاللَُّغِة َكالشَّ رِْع َكالصَّاَلِة َوالزََّكاِة؛ َونَ ْوٌع يُ ْعَرُف َحدُّ ُه بِالشَّ ُف َحدُّ
ُه بِاْلُعْرِف َكَلْفِظ اْلَقْبِض َوَلْفِظ اْلَمْعُروِف ِف قَ ْولِِو:   َوَعاِشُروُىنَّ بِاْلَمْعُروفِ َواْلَقَمِر؛ َونَ ْوٌع يُ ْعَرُف َحدُّ

 ..... 
َ الرَُّسوُل َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َما ي ُ فَاْسُم ال َياِم َواحلَْجّْ َوضَلِْو َذِلَك َقْد بَ نيَّ رَاُد َِّٔا ِف َكاَلِم صَّاَلِة َوالزََّكاِة َوالصّْ

َنُو اللَِّو َوَرُسولِِو وََكَذِلَك َلْفُظ اخلَْْمِر َوَغرْيَِىا َوِمْن ُىَناَك يُ ْعَرُف َمْعَناَىا فَ َلْو أَرَ  َرَىا ِبَغرْيِ َما بَ ي َّ اَد َأَحٌد َأْن يُ َفسّْ
  النَُّّيِبُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َلَْ يُ ْقَبْل ِمْنُو....

َفاِق َواْلُكْفِر ِىَي أَْعَظُم ِمْن َىَذا ُكلِّْو؛ فَالنَُّّيِبُّ َصلَّى اللَُّو َعلَ  ْساَلِم َوالن ّْ ميَاِن َواإْلِ َ ْيِو وَ َواْسُم اإْلِ َسلََّم َقْد بَ نيَّ
اْسِتْعَماِل اْلَعَرِب اْلُمرَاَد َِِّٔذِه اْْلَْلَفاِظ بَ َيانًا اَل ََيَْتاُج َمَعُو إََل ااِلْسِتْداَلِل َعَلى َذِلَك بِااِلْشِتَقاِق َوَشَواِىِد 

َياِت َىِذِه اْْلَْْسَاِء إََل  ُب الرُُّجوُع ِف ُمَسمَّ بَ َياِن اللَِّو َوَرُسولِِو فَِإنَُّو َشاٍف َكاٍف.... َوضَلِْو َذِلَك؛ فَِلَهَذا جيَِ
ُنوَن ِدي اِخُل ِْلَن َُّهْم أَْعَرُضوا َعْن َىِذِه الطَّرِيِق َوَصاُروا يَ ب ْ َا َدَخَل َعَلْيِهْم الدَّ ْساَلِم َعَلى َوأَْىُل اْلِبدَِع إَّنَّ َن اإْلِ

تَ َها. إمَّا ِف َداَلَلةِ  َماٍت َيظُنُّوَن ِصحَّ ُلوَن بَ َياَن اللَِّو َوَرُسوِلِو  ُمَقدّْ ا ِف اْلَمَعاِّن اْلَمْعُقوَلِة. َواَل يَ َتَأمَّ اْْلَْلَفاِظ. َوِإمَّ
َماٍت َُتَاِلُف بَ َياَن اللَِّو َوَرُسولِِو فَِإن ََّها َتُكوُن َضاَلاًل َوذِلََذا َتَكلََّم َأْْحَد ِف رَِسالَ  لرَّدّْ ِتِو اْلَمْعُروَفِة ِف اوَُكلُّ ُمَقدّْ

َحابَِة َوالتَّ  ُك ِبَا َيْظَهُر َلُو ِمْن اْلُقْرآِن ِمْن َغرْيِ اْسِتْداَلٍل بِبَ َياِن الرَُّسوِل َوالصَّ اِبِعنَي؛ وََكَذِلَك َعَلى َمْن يَ َتَمسَّ
ِة اْلُمْسِلِمنَي. اَل ذََكَر ِف رَِسالَِتِو إََل َأيب َعْبِد الرَّْْحَِن اجلرجاِّن ِف الرَّدّْ َعَلى اْلُمْرِجَئِة َوَىذِ  ِه َطرِيَقُة َسائِِر أَِئمَّ

لَِِّت يَ ْعِدُلوَن َعْن بَ َياِن الرَُّسوِل إَذا َوَجُدوا إََل َذِلَك َسِبياًل؛ َوَمْن َعَدَل َعْن َسِبيِلِهْم َوَقَع ِف اْلِبدَِع ا
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َر احلَْقّْ َوَىَذا شلَّا َحرََّمُو اللَُّو َوَرُسولُُو. َوقَاَل تَ َعاََل ِف َمْضُمونُ َها أَنَُّو يَ ُقوُل َعَلى اللَِّو َوَرُسولِِو َما اَل يَ ْعَلُم  أَْو َغي ْ
ْيطَاِن:  وِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اللَِّو َما اَل تَ ْعَلُمونَ الشَّ َا يَْأُمرُُكْم بِالسُّ َأَلَْ يُ ْؤَخْذ َوقَاَل تَ َعاََل:  إَّنَّ

َوَىَذا ِمْن تَ ْفِسرِي اْلُقْرآِن بِالرَّْأِي الَِّذي َجاَء ِفيِو  اْلِكَتاِب َأْن اَل يَ ُقوُلوا َعَلى اللَِّو إالَّ احلَْقَّ  َعَلْيِهْم ِميثَاقُ 
ا َعَدلُوا َعْن  . ِمثَاُل َذِلَك َأنَّ " اْلُمْرِجَئةَ َمْن قَاَل ِف اْلُقْرآِن ِبَرأْيِِو فَ ْلَيَتبَ وَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ احلَِْديُث:  " َلمَّ

ْساَلِم " َوَغرْيُِِهَا ميَاِن " َو " اإْلِ ى " اإْلِ ِبطُُرِق ابْ َتَدُعوَىا  َمْعرَِفِة َكاَلِم اللَِّو َوَرُسولِِو َأَخُذوا يَ َتَكلَُّموَن ِف ُمَسمَّ
ميَاُن ِف اللَُّغِة " ُىَو التَّْصِديُق َوالرَُّسولُ  ْرَىا  ِمْثَل َأْن يَ ُقولُوا: " اإْلِ َا َخاَطَب النَّاَس بُِلَغِة اْلَعَرِب َلَْ يُ َغي ّْ إَّنَّ

َا َيُكوُن بِاْلَقْلِب َواللَّْساِن أَْو بِ  ميَاِن التَّْصِديَق؛ ُُثَّ قَاُلوا: َوالتَّْصِديُق إَّنَّ اْلَقْلِب فَاْْلَْعَماُل فَ َيُكوُن ُمرَاُدُه بِاإْلِ
ميَاِن.."  لَْيَسْت ِمْن اإْلِ

 

 (554/  3مجموع الفتاوى ) وقال أيضا فى
َحابَِة َوالتَّا نَِّة َوأَقْ َواِل الصَّ ِبِعنَي ذَلُْم "َوَقْد َعَدَلْت " اْلُمْرِجَئُة " ِف َىَذا اْْلَْصِل َعْن بَ َياِن اْلِكَتاِب َوالسُّ

َوذِلََذا َكاَن  َوَىِذِه َطرِيَقُة َأْىِل اْلِبدَِع؛ بِِإْحَساِن َواْعَتَمُدوا َعَلى رَأِْيِهْم َوَعَلى َما تََأوَّلُوُه بَِفْهِمِهْم اللَُّغَة,
َماُم َأْْحَد يَ ُقوُل: َأْكثَ ُر َما َُيِْطُئ النَّاُس ِمْن ِجَهِة التَّْأِويِل َواْلِقَياِس.  اإْلِ

َرُىْم ِمْن أَْىِل اْلِبدَِع يُ َفسّْ  ُد اْلُمْعَتزَِلَة َواْلُمْرِجَئَة َوالرَّاِفَضَة َوَغي ْ ُلوُه َوذِلََذا َتَِ ُروَن اْلُقْرآَن ِبَرأِْيِهْم َوَمْعُقوذلِِْم َوَما تََأوَّ
حَ  ُدُىْم اَل يَ ْعَتِمُدوَن َعَلى َأَحاِديِث النَُّّيِبّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوالصَّ ِة ِمْن اللَُّغِة؛ َوذِلََذا َتَِ ابَِة َوالتَّاِبِعنَي َوأَِئمَّ

َا يَ ْعَتِمُدوَن َعَلى اْلَعْقِل اْلُمْسِلِمنَي؛ َفاَل يَ ْعَتمِ  َلِف َوآثَارِِىْم؛ َوِإَّنَّ نَِّة َواَل َعَلى إمْجَاِع السَّ ُدوَن اَل َعَلى السُّ
َلِف َوِإَّنََّ  ُدُىْم اَل يَ ْعَتِمُدوَن َعَلى ُكُتِب الت َّْفِسرِي اْلَمْأثُورَِة َواحلَِْديِث؛ َوآثَاِر السَّ َعَلى  ا يَ ْعَتِمُدوَن َواللَُّغِة َوَتَِ

َا يَْأخُ  َها ُرُءوُسُهْم َوَىِذِه َطرِيَقُة اْلَماَلِحَدِة أَْيًضا؛ إَّنَّ ُذوَن َما ِف  ُكُتِب اْْلََدِب وَُكُتِب اْلَكاَلِم الَِِّت َوَضَعت ْ
ا ُكُتُب اْلُقْرآِن َواحلَِْديِث َواآْلثَاِر؛ َفاَل  َها. َىُؤاَلِء  ُكُتِب اْلَفْلَسَفِة وَُكُتِب اْْلََدِب َواللَُّغِة َوأَمَّ يَ ْلَتِفُتوَن إلَي ْ

ُلوَن اْلُقْرآَن ِبَرأْ  ِيِهْم َوفَ ْهِمِهْم ِباَل يُ ْعرُِضوَن َعْن ُنُصوِص اْْلَْنِبَياِء إْذ ِىَي ِعْنَدُىْم اَل تُِفيُد اْلِعْلَم َوأُولَِئَك يَ َتَأوَّ
َوَقْد ذََكْرنَا َكاَلَم َأْْحَد َوَغرْيِِه ِف إْنَكاِر َىَذا َوَجْعِلِو َطرِيَقَة  آثَاٍر َعْن النَُّّيِبّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوَأْصَحابِوِ 

َها َدلِيٌل.  "أَْىِل اْلِبدَِع. َوِإَذا َتَدب َّْرَت ُحَجَجُهْم َوَجْدت َدَعاَوى اَل يَ ُقوُم َعَلي ْ
 

 ُسئل العالمة عبيد الجابري:و 
ىل عمل اللسان يدخل ِف عمل اجلوارح, أم ِف قول وىذا السؤال السادس والثالثون يقول:  السؤال:

 اللسان..



          }11{ 

 الجواب:
أواًل: أقوال اللسان أساسها النطق بالشهادتني؛ فإنو ال يدخل غري ادلسلمني من يهود ونصارى وغريُها 
من الكفار ِف اإلسالم؛ حىت ينطق الشهادتني, ومن كان مولوًدا ِف اإلسالم؛ فهو على النطق 

ُولَّْد ِف اإلسالم, وأخذىا عن آبائو وأجداده ومن حولو من ادلسلمني, فهو ينطق  بالشهادتني؛ ْلنو
ّٔما, أقل اْلمر ِف متابعة مؤذن؛ وإَّنا ينضاف إَل ىذا التسبيح, والتهليل, والتكبري, والتحميد, وقراءة 

إذا ُأطِلقت  لكن .القرآن, والدعاء, ىذه من أقوال اللسان, ويُقال أعمال اللسان, واللسان من اجلوارح
فإهنا تنصرف إَل الصالة, والصيام, واحلج, والسعي إَل صالة اجلمعة, واجلماعة,  أعمال الجوارح؛

 وعيادة ادلريض, وصدقة, ىكذا."
 

 :ويلخص شيخ اإلسالم ذلك كلو فيقول
 (ٕٚٙ/ٚ) -رلموع الفتاوى 

ميَاَن قَ ْوٌل َوَعَمٌل يَزِيُد َوي َ  َلُف َأنَّ اإْلِ ُقُص َوَمْعََن َذِلَك أَنَُّو قَ ْوُل اْلَقْلِب َوَعَمُل اْلَقْلِب ُُثَّ قَ ْوُل َوَأمْجََع السَّ ن ْ
ا قَ ْوُل اْلَقْلِب فَ ُهَو التَّْصِديُق اجْلَازُِم بِاَللَِّو َوَماَلِئَكِتِو وَُكتُ  ِبِو َوُرُسِلِو َواْليَ ْوِم اآْلِخِر اللَّْساِن َوَعَمُل اجلََْوارِِح . فََأمَّ

ميَاُن ِبُكلّْ َما َجاَء بِِو الرَُّسوُل َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم .َوَيْدُخُل فِ  َوَىَذا التَّْصِديُق يَ ْتبَ ُعُو َعَمُل اْلَقْلِب  يِو اإْلِ
ْخاَلُص َلُو َوُىَو ُحبُّ اللَِّو َوَرُسولِِو َوتَ ْعِظيُم اللَِّو َوَرُسولِِو َوتَ ْعزِيُر الرَُّسوِل َوتَ ْوِقريُُه َوَخْشَيُة اللَِّو  نَابَُة إلَْيِو َواإْلِ َواإْلِ

ميَاِن وَ  ُل َعَلْيِو إََل َغرْيِ َذِلَك ِمْن اْْلَْحَواِل فَ َهِذِه اْْلَْعَماُل اْلَقْلِبيَُّة ُكلَُّها ِمْن اإْلِ ِىَي شلَّا يُوِجبُ َها التَّْصِديُق َوالت َّوَكُّ
اَلِة َوااِلْعِتَقاُد إجَياَب اْلِعلَِّة لِْلَمْعُلوِل .  َويَ ْتَبُع ااِلْعِتَقاَد قَ ْول اللَّْساِن َويَ ْتَبُع َعَمَل اْلَقْلِب اجلََْوارُِح ِمْن الصَّ
ْوِم َواحلَْجّْ َوضَلِْو َذِلَك ."  َوالزََّكاِة َوالصَّ
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 المبحث الرابع"
 وىو ركن فيو. العمل داخل فى مسمى اإليمان

  

 (535/  3) -قال شيخ اإلسالم فى مجموع الفتاوى 
ميَاِن َما ُىَو ؟ فَ َقاَل : قَ ْوٌل َوَعَمٌل َونِيٌَّة َوُسنٌَّة ِْلَنَّ  ميَاَن إَذا  "ُسِئَل َسْهُل ْبُن َعْبِد اللَِّو التسَتي َعْن اإْلِ اإْلِ

َوِإَذا َكاَن قَ ْواًل َوَعَماًل َونِيًَّة ِباَل َوِإَذا َكاَن قَ ْواًل َوَعَماًل ِباَل نِيٍَّة فَ ُهَو نَِفاٌق  فَ ُهَو ُكْفرٌ َكاَن قَ ْواًل ِباَل َعَمٍل 
 ُسنٍَّة فَ ُهَو ِبْدَعٌة ."

 

 (500/  3) -وفى مجموع الفتاوى 
ُهْم ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَما أُولَئِ َوَقْد قَاَل تَ َعاََل : " َك َويَ ُقوُلوَن آَمنَّا بِاللَِّو َوبِالرَُّسوِل َوَأَطْعَنا ُُثَّ يَ تَ َوَلَّ َفرِيٌق ِمن ْ

ْن تَ َولَّى َعْن اْلَعَمِل َوِإْن َكاَن َقْد أََتى بِاْلَقْولِ  بِاْلُمْؤِمِننيَ  يَماَن َعمَّ نَِّة ِمْن .... فَ نَ َفى اإْلِ َفِفي اْلُقْرآِن َوالسُّ
ميَاِن  ْن َلْم يَْأِت بِاْلَعَملِ نَ ْفِي اإْلِ ميَاَن َعْن ا َعمَّ  ْلُمَناِفِق ."َمَواِضُع َكِثريٌَة َكَما نَ َفى ِفيَها اإْلِ

 (ٜٗٔ/  ٚ) -رلموع الفتاوى 
ميَاُن َتْصِديُق اْلَقْلِب َوقَ ْوُل اللَّْساِن َواْْلَْعَماُل لَْيَسْت ِمْنُو َكانَ  ُهْم طَائَِفٌة ِمْن َواْلُمْرِجَئُة " الَِّذيَن قَاُلوا : اإْلِ  ِمن ْ

ْنَساَن اَل َيُكوُن ُمْؤِمًنا إْن َلَْ فُ َقَهاِء اْلُكوَفِة َوُعبَّاِدَىا ؛ وَلَْ َيُكْن قَ ْوذُلُْم مِ  ْثَل قَ ْوِل َجْهٍم ؛ فَ َعَرُفوا َأنَّ اإْلِ
اٌر َمَع َتْصدِ  َرُُهَا ُكفَّ ميَاِن َمَع ُقْدَرتِِو َعَلْيِو . َوَعَرفُوا َأنَّ إبِْليَس َوِفْرَعْوَن َوَغي ْ يِق قُ ُلؤِِّْم َلِكن َُّهْم إَذا َلَْ يَ َتَكلَّْم بِاإْلِ

ميَاِن َلزَِمُهْم ُدُخوُل أَْعَمالِ  يُْدِخُلوا ميَاِن َلزَِمُهْم قَ ْوُل َجْهٍم َوِإْن أَْدَخُلوَىا ِف اإْلِ  اجلََْوارِِح أَْعَماَل اْلُقُلوِب ِف اإْلِ
 أَْيًضا فَِإن ََّها اَلزَِمٌة َلَها."

 ولم يقل مكملة لو.
 

 (555/  3) -مجموع الفتاوى ونقل شيخ اإلسالم إجماع أبو طالب المكي فى 
ِصحُّ إْساَلُمُو اَل إميَاَن ِلَمْن اَل إْساَلَم َلُو ؛ َواَل إْساَلَم ِلَمْن اَل إميَاَن َلُو إْذ اَل ََيُْلو اْلُمْسِلُم ِمْن إميَاٍن بِِو يَ "

ُق إميَانَُو ِمْن  يَماَن ؛ َحْيُث اْشتَ َرَط اللَُّو ِلْْلَْعمَ َواَل ََيُْلو اْلُمْؤِمُن ِمْن إْساَلٍم بِِو َُيَقّْ اِل الصَّاِلَحِة اإْلِ
يَماِن اأْلَْعَماَل الصَّاِلَحَة   فَ َقاَل ِف ََتِْقيِق َذِلَك َواْشتَ َرَط ِلْْلِ

ميَاِن بِاْلَعَمِل :  َفَمْن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُىَو ُمْؤِمٌن َفاَل ُكْفَراَن ِلَسْعِيوِ  ُمْؤِمًنا  َوَمْن يَْأتِوِ َوقَاَل ِف ََتِْقيِق اإْلِ """
رََجاُت اْلُعاَل  ْساَلِم َواَل يَ ْرِجُع إََل ُعُقوِد  َقْد َعِمَل الصَّاِلَحاِت فَُأولَِئَك َلُهُم الدَّ َفَمْن َكاَن ظَاِىرُُه أَْعَماَل اإْلِ "

ُقُل َعْن اْلِملَِّة َوَمْن َكاَن َعْقُدُه اإْلِ  ميَاِن بِاْلَغْيِب فَ ُهَو ُمَناِفٌق نَِفاقًا يَ ن ْ ميَاَن بِاْلَغْيِب َواَل يَ ْعَمُل بَِأْحَكاِم اإْلِ
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ْساَلِم فَ ُهَو َكاِفٌر ُكْفرًا اَل يَ ْثُبُت َمَعُو تَ ْوِحيٌد ؛ َوَمْن َكاَن ُمْؤِمًنا بِاْلَغْيبِ  ميَاِن َوَشرَاِئِع اإْلِ  شلَّا َأْخبَ َرْت ِبِو اإْلِ
ى الرُُّسُل َعْن اللَِّو َعاِماًل ِبَا أََمَر اللَُّو فَ ُهَو  ُمْؤِمٌن ُمْسِلٌم ؛ َوَلْواَل أَنَُّو َكَذِلَك َلَكاَن اْلُمْؤِمُن جَيُوُز َأْن اَل ُيَسمَّ

َلِة َعَلى َأنَّ كُ  ى ُمْؤِمًنا بِاَللَِّو . َوَقْد َأمْجََع أَْىُل اْلِقب ْ لَّ ُمْؤِمٍن ُمْسِلٌم ؛ ُمْسِلًما ؛ َوجَلَاَز َأنَّ اْلُمْسِلَم اَل ُيَسمَّ
يَماِن ِفي اأْلَْعَماِل َكَمَثِل اْلَقْلِب ِفي اْلِجْسِم اَل ٍم ُمْؤِمٌن بِاَللَِّو َوَماَلِئَكِتِو وَُكتُِبِو قَاَل: وَُكلَّ ُمْسلِ  َوَمَثُل اإْلِ

َفكُّ َأَحُدُىَما َعْن اْْلَخرِ  َما ؛ اَل َيُكوُن ُذو ِجْسٍم َحيٍّ اَل قَ ْلَب َلُو ؛ َواَل ُذو قَ ْلٍب ِبَغرْيِ ِجْسٍم ؛ فَ هُ  يَ ن ْ
َفِصاَلِن ؛ َوَمثَ ُلُهَما أَْيًضا َمَثُل َحبٍَّة ذَلَا ظَاىِ  َفرَِداِن ؛ َوُُهَا ِف احلُْْكِم َواْلَمْعََن ُمن ْ ٌر َوبَاِطٌن َوِىَي َشْيَئاِن ُمن ْ

ْساَلِم ِمْن اإْلِ َواِحَدٌة . اَل يُ َقاُل : َحبََّتاِن : لِتَ َفاُوِت ِصَفِتِهَما  ْساَلِم ُىَو ظَاِىُر . َفَكَذِلَك َأْعَماُل اإْلِ
يَمانِ  ْساَلِم َوُىَو ِمْن أَْعَماِل اْلُقُلوِب . َوُرِوَي َعْن ال اإْلِ ميَاُن بَاِطُن اإْلِ نَُّّيِبّْ ؛ َوُىَو ِمْن أَْعَماِل اجلََْوارِِح ؛ َواإْلِ

ْساَلُم َعاَلنَِيةٌ اَصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم أَنَُّو قَاَل :  يمَ  إْلِ يَماُن ِسرّّ َوِف َلْفٍظ :  اُن ِفي اْلَقْلبِ ؛ َواإْلِ """" اإْلِ
ْساَلِم ؛  ميَاُن ُعُقوُد اإْلِ ميَاِن ؛ َواإْلِ ْساَلُم أَْعَماُل اإْلِ . َوَمَثُل  َفاَل إيَماَن إالَّ ِبَعَمِل ؛ َواَل َعَمَل إالَّ ِبَعْقدِ فَاإْلِ

ُُهَا ُمْرتَِبٌط ِبَصاِحِبِو ِمْن أَْعَماِل اْلُقُلوِب َوَعَمِل اجلََْوارِِح ؛ َوِمثْ ُلُو َذِلَك َمَثُل اْلَعَمِل الظَّاِىِر َواْلَباِطِن ؛ َأَحدُ 
يَّاتِ قَ ْوُل َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  َا "  إنََّما اأْلَْعَماُل بِالن ّْ َأْي اَل َعَمَل إالَّ ِبَعْقِد َوَقْصٍد ِْلَنَّ " إَّنَّ ""

ْيِء َونَ ْفٌي ِلَما ِسَواُه ؛ فَأَثْ َبَت ِبَذِلَك َعَمُل اجلََْوارِِح ِمْن اْلُمَعاَماَلِت ؛ َوَعَمُل اْلُقُلوِب ِمْن الن ّْ ََتِْقيٌق لِ  يَّاِت لشَّ
َفتَ نْيِ ِمْن اللَّْساِن اَل َيِصحُّ اْلَكاَلُم إالَّ َِِّٔما ؛ ِْلَنَّ  ميَاِن َكَمَثِل الشَّ َفتَ نْيِ ََتَْمُع  ؛ َفَمَثُل اْلَعَمِل ِمْن اإْلِ الشَّ

وََكَذِلَك ِفي ُسُقوِط اْلَعَمِل احْلُُروَف ؛ َواللَّْساَن ُيْظِهُر اْلَكاَلَم ؛ َوِف ُسُقوِط َأَحِدُِهَا بُْطاَلُن اْلَكاَلِم ؛ 
يَمانِ  ْنَساِن بِاْلَكاَلِم ذَكَ  َذَىاُب اإْلِ َد اللَُّو نَِعَمُو َعَلى اإْلِ َفتَ نْيِ ؛ َوِلَذِلَك ِحنَي َعدَّ :  َمَع اللَّْساِن ِف قَ ْولِوِ َر الشَّ

نَ نْيِ  َر َعْن اْلَكاَلِم بِاللَّْساِن  َوِلَسانًا َوَشَفتَ نْيِ َأَلَْ صَلَْعْل َلُو َعي ْ ِبَْعََن َأَلَْ صَلَْعْلُو نَاِظرًا ُمَتَكلًّْما ؛ فَ َعب َّ
فَ  َفتَ نْيِ ِْلَن َُّهَما َمَكاٌن َلُو َوذََكَر الشَّ ْعَمُة اَل يَِتمُّ إالَّ ِِّٔ َوالشَّ َما . َوَمَثُل تَ نْيِ ؛ ِْلَنَّ اْلَكاَلَم الَِّذي َجَرْت بِِو الن ّْ

ميَانِ  ْساَلِم" أَْيًضا َكُفْسطَاِط قَاِئٍم ِف اْْلَْرِض َلُو ظَاِىٌر َوَأْطَناٌب َوَلُو َعُموٌد ِف بَاِطِنِو فَاْلُفْسطَ "اإْلِ اُط " و "اإْلِ
ْساَل  َواْلَعُموُد ِم َلُو أَرَْكاٌن ِمْن أَْعَماِل اْلَعاَلنَِيِة َواجلََْوارِِح َوِىَي اْْلَْطَناُب الَِِّت مُتِْسُك أَْرَجاَء اْلُفْسطَاِط , ِمْثُل اإْلِ

ميَاِن اَل ِقَواَم لِْلُفْسطَاِط إالَّ بِِو فَ َقْد اْحَتاَج اْلُفْسطَا َها إْذ اَل ِقَواَم الَِّذي ِف َوَسِط اْلُفْسطَاِط َمثَ ُلُو َكاإْلِ ُط إلَي ْ
يَماُن ِمْن َأْعَماِل َلُو َواَل قُ وََّة إالَّ َِِّٔما َكَذِلَك  يَماِن َواإْلِ ْساَلُم ِفي َأْعَماِل اْلَجَوارِِح اَل ِقَواَم َلُو إالَّ بِاإْلِ اإْلِ

ْساَلِم َوُىَو  ْساَلِم  َو" .َصاِلُح اأْلَْعَمالِ اْلُقُلوِب اَل نَ ْفَع َلُو إالَّ بِاإْلِ أَْيًضا " فَِإنَّ اللََّو َقْد َجَعَل ِضدَّ اإْلِ
ُُهَا َواِحًدا فَ َقالَ  ميَاِن َواِحًدا فَ َلْواَل أَن َُّهَما َكَشْيِء َواِحٍد ِف احلُْْكِم َواْلَمْعََن َما َكاَن ِضدُّ َكْيَف يَ ْهِدي : َواإْلِ

 . يَْأُمرُُكْم بِاْلُكْفِر بَ ْعَد إْذ أَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ أَ َوقَاَل: اللَُّو قَ ْوًما َكَفُروا بَ ْعَد إميَاهِنِمْ 
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ُُهَا اْلُكْفَر . قَاَل : َوَعَلى ِمْثِل َىَذا َأْخبَ َر َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َعْن  ميَاِن َفَجَعَل ِضدَّ اإْلِ
ْساَلِم ِمْن ِصْنٍف َواِحٍد ؛ فَ َقاَل ِف َحِديِث ا ْساَلُم َعَلى َخْمسٍ ْبِن ُعَمَر : َواإْلِ َوقَاَل ِف َحِديِث  بُِنَي اإْلِ ""

ميَاِن َفذََكَر َىِذِه اْْلَْوَصاَف َفَدلَّ ِبَذِلكَ  اَل َعَلى أَنَُّو  اْبِن َعبَّاٍس َعْن َوْفِد َعْبِد اْلَقْيِس إن َُّهْم َسأَلُوُه َعْن اإْلِ
يَماَن َواْلَعَمَل َقرِيَناِن اَل اَل إْساَلَم ظَاِىٌر َعاَلنَِيًة إالَّ بِِإميَاِن ِسرٍّ وَ  إيَماَن بَاِطٌن إالَّ بِِإْساَلِم ظَاِىرٍ  َوَأنَّ اإْلِ

َفُع َأَحُدُىَما ِبُدوِن َصاِحِبوِ  ا تَ ْفرَِقُة النَُّّيِبّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِف َحِديِث ِجِْبِيَل بَ نْيَ  يَ ن ْ . قَاَل : فََأمَّ
ميَا ْساَلِم فَِإنَّ َذِلَك تَ ْفِصيُل أَْعَماِل اْلُقُلوِب َوُعُقوُدَىا َعَلى َما تُوِجُب َىِذِه اْلَمَعاِّن الَِِّت َوصَ اإْلِ ْفَناَىا ِن َواإْلِ

ٌة َأنَّ اْلَعْبَد َلْو فَِإنَّ اأْلُمََّة ُمْجَتِمعَ َأْن َتُكوَن ُعُقوًدا ِمْن تَ ْفِصيِل أَْعَماِل اجلََْوارِِح شلَّا يُوِجُب اْْلَفْ َعاَل ....
يَماَن َوَلْم يَ ْعَمْل ِبَما ذََكرَ  ُه آَمَن ِبَجِميِع َما ذََكَرُه ِمْن ُعُقوِد اْلَقْلِب ِفي َحِديِث ِجْبرِيَل َمْن َوَصَف اإْلِ

ى ُمْؤِمًنا ْساَلِم أَنَُّو اَل ُيَسمَّ ْساَلُم ُُثَّ َلَْ يَ ْعَتِقْد َما َوأَنَُّو إْن َعِمَل ِِبَِميِع َما َوَصَف بِِو  ِمْن َوْصِف اإْلِ اإْلِ
ميَاِن أَنَُّو اَل َيُكوُن ُمْسِلًما َوَقْد َأْخبَ َر النَُّّيِبُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َأنَّ اْْلُ  َة اَل ََتَْتِمُع َعَلى َوَصَفُو ِمْن اإْلِ مَّ

 َضاَلَلٍة .
 ."إْجَماَع الصََّحابَِة َوَمْن ات َّبَ َعُهمْ َذِلَك َكأَنَُّو أَرَاَد بِ   -الكالم لشيخ اإلسالم-قُ ْلت : 

 

 (205/  3) -وقال أيضاً فى مجموع الفتاوى 
يَن اَل بُدَّ ِفيِو ِمْن قَ ْوٍل َوَعَمٍل َوأَنَُّو مَيَْتِنُع َأْن َيُكوَن الرَُّجُل ُمْؤِمًنا بِ  َ َأنَّ الدّْ اَللَِّو َوَرُسولِِو ِبَقْلِبِو أَْو "َوَقْد تَ بَ نيَّ

َر َذِلَك ِمْن الْ بِ  َواِجَباِت اَل ِْلَْجِل َأنَّ َقْلِبِو َوِلَسانِِو وَلَْ يُ َؤدّْ َواِجًبا ظَاِىرًا َواَل َصاَلًة َواَل زََكاًة َواَل ِصَياًما َواَل َغي ْ
َق احلَِْديَث أَْو يَ ْعِدَل ِف قَ  َسِمِو َوُحْكِمِو ِمْن َغرْيِ إميَاٍن بِاَللَِّو اللََّو أَْوَجبَ َها ِمْثَل َأْن يُ َؤدَّْي اْْلََمانََة أَْو ُيَصدّْ

ِر َفاَل َيُكوُن َوَرُسولِِو َلَْ ََيْرُْج ِبَذِلَك ِمْن اْلُكْفِر فَِإنَّ اْلُمْشرِِكنَي َوأَْىَل اْلِكَتاِب يَ َرْوَن ُوُجوَب َىِذِه اْْلُُمو 
ٌد َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو مِ الرَُّجُل ُمْؤِمًنا بِاَللَِّو َوَرُسوِلِو َمَع َعَدِم َشْيٍء  ْن اْلَواِجَباِت الَِّتي َيْخَتصُّ بِِإيَجاِبَها ُمَحمَّ

 َوَسلََّم ."
 

 (550/  3) -ويفصل شيخ اإلسالم فيقول فى مجموع الفتاوى 
يَن الَِّذي ُىَو اْسِتْساَلمُ  ُب لِلَِّو  التَّْحِقيُق " َأنَّ النَُّّيِبَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ذََكَر الدّْ اْلَعْبِد ِلَربِّْو ُمْطَلًقا الَِّذي جيَِ

يَن . ِعَباَدًة زَلَْضًة َعَلى اْْلَْعَياِن . فَ َيِجُب َعَلى ُكلّْ َمْن َكاَن قَاِدرًا َعَلْيِو لِيَ ْعُبَد اللََّو َِّٔا سُلِْلًصا   َلُو الدّْ
بُ  َوَىِذِه ِىَي اْلَخْمسُ  َا جيَِ ا  َوَما ِسَوى َذِلَك فَِإَّنَّ يَع النَّاِس ؛ َبْل إمَّ بَِأْسَباِب ِلَمَصاِلَح َفاَل يَ ُعمُّ ُوُجوبُ َها مجَِ

َذِلَك ِمْن إَماَرٍة  َأْن َيُكوَن فَ ْرًضا َعَلى اْلِكَفايَِة َكاجلَِْهاِد َواْْلَْمِر بِاْلَمْعُروِف َوالن َّْهِي َعْن اْلُمْنَكِر ؛ َوَما يَ ْتَبعُ 
َيا ؛ َوِإقْ رَ  َب ِبَسَبِب َحقٍّ ِلْْلَدِميّْنَي ََيَْتصُّ بِِو َمْن َوَجَب َلُو َوُحْكٍم َوفُ ت ْ ا َأْن جيَِ اٍء َوََتِْديٍث َوَغرْيِ َذِلَك . َوِإمَّ
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ا ِبُ  ا بِِإبْ رَائِِو َوِإمَّ بْ َراُء إمَّ َلَحِة ُصوِل اْلَمصْ َوَعَلْيِو َوَقْد َيْسُقُط بِِإْسَقاِطِو . َوِإَذا َحَصَلْت اْلَمْصَلَحُة أَْو اإْلِ
ْنَصاِف ِمْن اْلَمظَاَلِِ  يُوِن َوَردّْ الغصوب َواْلَعَوارِّي َواْلَوَداِئِع َواإْلِ َماِء َفُحُقوُق اْلِعَباِد ِمْثُل َقَضاِء الدُّ ِمْن الدّْ

َها َسَقَطْت . َا ِىَي ُحُقوُق اآْلَدِميّْنَي َوِإَذا أُْبرِئُوا ِمن ْ  َواْْلَْمَواِل َواْْلَْعرَاِض ؛ إَّنَّ
ْب ِعَباَدٌة زَلَْضٌة لِلَِّو َعَلى ُكلّْ َعْبٍد قَاِدٍر ؛   ُب َعَلى َشْخٍص ُدوَن َشْخٍص ِف َحاٍل ُدوَن َحاٍل َلَْ َتَِ َوَتَِ

 ".ا ِمْن َخَصاِئِص اْلُمْسِلِمينَ ِبِخاَلِف اْلَخْمَسِة فَِإن َّهَ َوذِلََذا َيْشََتُِك ِفيَها اْلُمْسِلُموَن َواْليَ ُهوُد َوالنََّصاَرى 
 

 (42/  0) -وقال أيضاً فى شرح العمدة 
فمن لم يفعل  وذلك إنما يتم بالفعل ال بالقول فقط"و أيضا فإن حقيقة الدين ىو الطاعة و اإلنقياد 

 "و من ال دين لو فهو كافر هلل شيئا فما دان هلل دينا
 (ٕٗٓ/  ٚ) -رلموع الفتاوى 

 ِمْن َغَلِط " اْلُمْرِجَئِة " :
ُهْم َأنَّ  َم َعْن جهمية  ظَن ُّ ميَاِن لَْيَس إالَّ التَّْصِديَق فَ َقْط ُدوَن أَْعَماِل اْلُقُلوِب ؛ َكَما تَ َقدَّ َما ِف اْلَقْلِب ِمْن اإْلِ

ا ِبُدوِن َشْيٍء ِمْن اْْلَْعَمالِ  ميَاَن الَِّذي ِف اْلَقْلِب َيُكوُن تَامِّ ُهْم َأنَّ اإْلِ َهَذا َيْجَعُلوَن َولِ  اْلُمْرِجَئِة . الثَّاِلُث ظَن ُّ
يَمانِ  َبِب َمَع اْلُمَسبِّْب َواَل جَيَْعُلونَ َها اَلزَِمًة َلُو ؛  َوُمْقَتَضاهُ  اأْلَْعَماَل َثَمَرَة اإْلِ َوالتَّْحِقيُق َأنَّ ِبَْنزَِلِة السَّ

ْمَتِنُع َأْن يَ ُقوَم بِاْلَقْلِب إيَماٌن تَامّّ ِبُدوِن إيَماَن اْلَقْلِب التَّامّْ َيْستَ ْلزُِم اْلَعَمَل الظَّاِىَر ِبَحَسِبِو اَل َمَحاَلَة َويَ 
 ." َعَمٍل ظَاِىرٍ 

 (ٕٗ/  ٚ) -رلموع الفتاوى 
ا َكاَنْت اْلَمَعاِصي بَ ْعُضَها ُكْفٌر َوبَ ْعُضَها لَْيَس ِبُكْفِر فَ رََّق ب َ  ُد ْبُن َنْصٍر اْلَمْرَوزِي : َلمَّ نَ َها َفَجَعَلَها قَاَل زُلَمَّ ي ْ

َها ُفُسوٌق َولَْيَس ِبُكْفِر َونَ ْوٌع ِعْصَياٌن َولَْيَس ِبُكْفِر َواَل ُفُسو َثاَلثََة  َها ُكْفٌر َونَ ْوٌع ِمن ْ ٍق . أَنْ َواٍع : نَ ْوٌع ِمن ْ
ميَاِن  ا َكاَنْت الطَّاَعاُت ُكلَُّها َداِخَلٍة ِف اإْلِ لَْيَس ِفيَها َشْيٌء وَ َوَأْخبَ َر أَنَُّو َكرََّىَها ُكلََّها إََل اْلُمْؤِمِننَي . َوَلمَّ

ميَاَن َواْلَفرَاِئَض َوَسائَِر الطَّاَعاِت ؛ َبلْ  نَ َها فَ يَ ُقوُل : َحبََّب إلَْيُكْم اإْلِ َأمْجََل َذِلَك  َخارٌِج َعْنُو َلَْ يُ َفرّْْق بَ ي ْ
ميَانَ   فَ َقاَل :  يُع الطَّاَعاِت." َحبََّب إلَْيُكُم اإْلِ  . َفَدَخَل ِف َذِلَك مجَِ

 (ٜٛٔ/  ٚ) -ع الفتاوى رلمو 
ميَاِن ُىَو َما ِف اْلَقْلِب . َواْْلَْعَماُل الظَّاِىَرُة اَلزَِمٌة ِلَذِلَك .  اَل يُ َتَصوَُّر ُوُجوُد إيَماِن اْلَقْلِب َأْصَل اإْلِ

 اْلَواِجِب َمَع َعَدِم َجِميِع َأْعَماِل اْلَجَوارِِح."
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 (504/  3وقال فى مجموع الفتاوى )
َلفُ  يَماِن اْلَواِجِب ِمْن اْلَقْلبِ يَ ُقوُلوَن: تَ ْرُك اْلَواِجَباِت الظَّاِىَرِة  فَالسَّ َلِكْن َقْد  .َدلِيٌل َعَلى انِْتَفاِء اإْلِ

زُِم َأالَّ اَل َيْستَ لْ  -الَِّذي ُىَو ُحبُّ اللَِّو َوَرُسولِِو َوَخْشَيُة اللَِّو َوضَلُْو َذِلَك  -َيُكوُن َذِلَك ِبَزَواِل َعَمِل اْلَقْلِب 
رُْع إميَانَُو َدلَّ َعَلى أَنَُّو لَ  ْيَس ِف قَ ْلِبِو َيُكوَن ِف اْلَقْلِب ِمْن التَّْصِديِق َشْيٌء َوِعْنَد َىُؤاَلِء ُكلُّ َمْن نَ َفى الشَّ

 "َشْيٌء ِمْن التَّْصِديِق َأْصاًل َوَىَذا َسْفَسطٌَة ِعْنَد مَجَاِىرِي اْلُعَقاَلِء .
جزئ. واإلميان الواجب

ُ
 ىنا يعَن ّٔا اإلميان ادل

 وكمال اإلميان. وىو الُمجزئ ومصطلح اإلميان الواجب يريد بو شيخ اإلسالم معنيان أصل اإلميان
 (ٜٚٔ/ٚ) -يفصل شيخ اإلسالم فيقول رلموع الفتاوى 

نَِّة َواحلَِْديِث يَ ُقوُلوَن :  َوأَْىُل السُّ
يُع اْْلَْعَماِل احلََْسَنِة َواِجبُ َها  ْسَتَحّباِت . لَْيَسْت ِمْن  مجَِ

ُ
ميَاِن اْلَكاِمِل بِادل ميَاِن َأْي ِمْن اإْلِ َها ِمْن اإْلِ َوُمْسَتَحب ُّ

ْسَتَحّباِت َكَما ي َ 
ُ

ميَاِن اْلَكاِمِل بِادل ميَاِن اْلَواِجِب َوبَ نْيَ اإْلِ ميَاِن اْلَواِجِب . َويُ َفرَُّق بَ نْيَ اإْلِ ُقوُل اْلُفَقَهاُء : اإْلِ
َقِسُم إَلى ُمْجِزٍئ وََكاِملٍ  اْلُغْسلُ   .يَ ن ْ

ْسَتَحّباِت . فَاْلُمْجِزُئ : َما أََتى ِفيِو بِاْلَواِجَباِت فَ َقطْ  
ُ

 ". َواْلَكاِمُل : َما أََتى ِفيِو بِادل
جزئ ىو تعميم اجلسد بادلاء فقط فمن َل يأتى بو فال غسل لو.

ُ
 والغسل ادل

وقال أيضًا فى  إميان لو وىو الذى قالو شيخ اإلسالمكذا الفروض ىى اجلزئ فمن َل يأتى ّٔا فال 
 (42/  0) -شرح العمدة 

فمن لم يفعل  وذلك إنما يتم بالفعل ال بالقول فقط"و أيضا فإن حقيقة الدين ىو الطاعة و اإلنقياد 
 و من ال دين لو فهو كافر"  هلل شيئا فما دان هلل دينا

 (505/  3) -مجموع الفتاوى 
 

ميَاِن إالَّ َأْن يُ َؤدَّْي اْلَفرَاِئَض ." "َوُمتَ َواتِرٌ   أَْيًضا أَنَُّو َلَْ َيُكْن ََيُْكُم ِْلََحِد ِبُْكِم اإْلِ
 

 50قال الشيخ سليمان ابن سحمان فى كشف الشبهات ص
 كافر بإجماع المسلمين...."  إعلم أن من ترك الصالة والزكاة والصيام واحلج فهو"

 وضده مذىب غالة الُمرجئة:
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 (05/  5) -ى فتح الباري   البن رجب وف
"ونقل حرب عن إسحاق ابن راىويو قال : غلت ادلرجئة حىت صار من قوذلم : إن قوما يقولون : من 
ترك الصلوات ادلكتوبات وصوم رمضان والزكاة واحلج وعامة الفرائض من غري جحود ذلا ال نكفره , 

. وظاىر يعني في أنهم مرجئة -ذين ال شك فيهم فهؤالء اليرجى أمره إَل اهلل بعد , إذ ىو مقر , 
 يكفر بترك ىذه الفرائض"ىذا : أنو 

 فإن قلت: وكيف يُعرف مراده.
 قلنا: بسياق كالمو وادلوضوع ادلتكلم فيو.

فمثال إذا جاء ىف انتفاء العمل بالكلية فإَّنا يريد ّٔذا ادلصطلح أصل اإلميان بدليل كالمو ىف شرح 
 ومثلوالعمدة ادلذكور آنفا.

 معرض رده على شبهات مرجئة الفقهاء. ِف (ٜٚٔ/ٚ) -ىف رلموع الفتاوى 
 "وََكَذِلَك قَ ْوذُلُْم : َمْن آَمَن َوَماَت قَ ْبَل ُوُجوِب اْلَعَمِل َعَلْيِو َماَت ُمْؤِمًنا.

يَماِن اْلَواِجِب َعَلْيوِ َفَصِحيٌح    َعَلْيِو بَ ْعُد." َواْلَعَمِل َلَْ َيُكْن َوَجبَ  أِلَنَُّو أََتى بِاإْلِ
 ال أنو أتى بأصل اإلميان.الرجل ما عمل شيئا إفهذا 

 

 (ٚ/ٜرلموع الفتاوى )
 

ْيَخ أَبَا َعْمرِو ْبَن الصَّاَلِح أََمَر بِانِْتزَاِع َمدْ  َنا: َأنَّ الشَّ َرَسٍة َمْعُروَفٍة ِمْن َأيب ِمْن احلَِْكايَاِت اْلَمْشُهورَِة الَِِّت بَ َلَغت ْ
ا. َمَع َأنَّ اآْلِمِديَّ َلَْ َيُكْن َأَحٌد ِف َوْقِتِو َأْكثَ َر احلََْسِن ا آلمدي َوقَاَل: َأْخُذَىا ِمْنُو أَْفَضُل ِمْن َأْخِذ َعكَّ

رًا ِف اْلُعُلوِم اْلَكاَلِميَِّة َواْلَفْلَسِفيَِّة ِمْنُو وََكاَن ِمْن َأْحَسِنِهْم إْساَلًما َوأَْمثَِلِهْم اْعِتقَ  َوِمْن اْلَمْعُلوِم َأنَّ  اًدا.تَ َبحُّ
ِقيَقَة: َسَواٌء َكاَنْت َحقِّا أَْو بَاِطاًل إميَانًا أَْو ُكْفرًا اَل تُ ْعَلُم إالَّ ِبذََكاِء َوِفْطَنٍة فَ  َكَذِلَك َأْىُلُو َقْد اْْلُُموَر الدَّ

ْن إميَاهِنِْم إَذا َكاَن ِفيِو ُقُصوٌر ِف الذََّكاِء يستجهلون َمْن َلَْ يُْشرِْكُهْم ِف ِعْلِمِهْم َوِإْن َكاَن إميَانُُو َأْحَسَن مِ 
َوِإَذا َمرُّوا ِِّْٔم  إنَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا َكانُوا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َيْضَحُكونَ َواْلبَ َياِن َوُىْم َكَما قَاَل اللَُّو تَ َعاََل: 

َوَما أُْرِسُلوا  َوِإَذا رَأَْوُىْم قَالُوا إنَّ َىُؤاَلِء َلَضالُّونَ } َقَلُبوا َفِكِهنيَ َوِإَذا انْ َقَلُبوا إََل أَْىِلِهُم ان ْ  يَ تَ َغاَمُزونَ 
اِر َيْضَحُكونَ  َعَلْيِهْم َحاِفِظنيَ  َب  َعَلى اْْلََراِئِك يَ ْنظُُرونَ  فَاْليَ ْوَم الَِّذيَن آَمُنوا ِمَن اْلُكفَّ َىْل ثُ وّْ

اُر َما َكانُوا يَ ْفعَ  . فَِإَذا تَ َقلَُّدوا َعْن َطَواِغيِتِهْم َأنَّ ُكلَّ َما َلَْ ََيُْصْل َِِّٔذِه الطَّرِيِق اْلِقَياِسيَِّة فَ َلْيَس ُلونَ اْلُكفَّ
ُهْم َمْن َىِذِه الطَّرِيِق اْلِقَياِسيَِّة  يَماَن اْلَواِجَب ف َ ِبِعْلِم َوَقْد اَل ََيُْصُل ِلَكِثرِي ِمن ْ َيُكوُن َكاِفًرا َما َيْسَتِفيُد ِبِو اإْلِ
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يِهْم: ُمَناِفًقا َجاِىاًل َضاالِّ ُمِضالِّ ظَُلوًما َكُفورًا َوَيُكوُن ِمْن َأَكاِبِر أَْعَداِء الرُُّسِل الَِّذيَن قَاَل اللَُّو فِ  زِْنِديًقا
 .َنِصريًاوََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلّْ َنُّيِبٍّ َعُدوِّا ِمَن اْلُمْجرِِمنَي وََكَفى ِبَربَّْك َىاِديًا وَ 

 فذكر ىنا الكفر أن َل يؤتى بو.
 

 (:53/  3مجموع الفتاوى )
يَماُن اْلَواِجُب."فَِإَذا َكاَن الرَُّجُل يُ َواِل أَْعَداَء اللَِّو ِبَقْلِبِو؛ َكاَن َذِلَك َدلِياًل َعَلى َأنَّ قَ ْلَبُو   لَْيَس ِفيِو اإْلِ

  أصل اإليمان.ال وقد يستخدم ىذا المصطلح فى معنى كمال اإليمان
 

 (034/ 50مجموع الفتاوى )
ارُِق ِحنَي َيْسرُِق َوُىَو َوقَ ْولِِو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  "اَل يَ ْزِّن الزَّاِّن ِحنَي يَ ْزِّن َوُىَو ُمْؤِمٌن َواَل َيْسرُِق السَّ

" ُمْؤِمٌن َواَل َيْشَرُب اخلَْْمَر ِحنَي َيْشَربُ َها َوُىَو ُمْؤِمنٌ 
يَماُن اْلَواِجبُ   يَمانِ الَِّذي َيْسَتِحقُّ بِِو اجْلَنََّة  فَ ُنِفَي َعْنُو اإْلِ َوَسائِر  َواَل َيْستَ ْلزُِم َذِلَك نَ ْفَي َأْصِل اإْلِ

 َأْجزَائِِو َوُشَعِبِو."
 

 (53/  3) -مجموع الفتاوى 
ى َأْْسَاِء اْْلُمُ  اَلِة ُكلَّ َما نَ َفاُه اللَُّو َوَرُسولُُو ِمْن ُمَسمَّ يِن َوالصَّ ْساَلِم َوالدّْ ميَاِن َواإْلِ وِر اْلَواِجَبِة َكاْسِم اإْلِ

ى َوِمْن ىَ  َا َيُكوُن لِتَ ْرِك َواِجٍب ِمْن َذِلَك اْلُمَسمَّ َياِم َوالطََّهارَِة َواحلَْجّْ َوَغرْيِ َذِلَك ؛ فَِإَّنَّ َذا قَ ْولو تَ َعاََل َوالصّْ
ُدوا ِف أَنْ ُفِسِهْم َحَرًجا شلَّا َقَضْيَت َفاَل َورَبَّْك اَل يُ ْؤِمُنوَن حَ  نَ ُهْم ُُثَّ اَل جيَِ ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ ىتَّ َُيَكّْ

ميَاَن َحىتَّ تُوَجَد َىِذِه اْلَغايَُة َدلَّ َعَلى َأنَّ َىِذِه ا َوُيَسلُّْموا َتْسِليًما ا نَ َفى اإْلِ ؛ ْلَغايََة فَ ْرٌض َعَلى النَّاسِ فَ َلمَّ
يَماِن اْلَواِجِب الَِّذي ُوِعَد َأْىُلُو ِبُدُخوِل اْلجَ َفَمْن  نَِّة تَ رََكَها َكاَن ِمْن َأْىِل اْلَوِعيِد َلْم َيُكْن َقْد أََتى بِاإْلِ

ا َمْن فَ َعَل بَ ْعَض ا ِباَل َعَذابٍ  َا َوَعَد ِبَذِلَك َمْن فَ َعَل َما أُِمَر بِِو َوأَمَّ ؛ َوتَ َرَك بَ ْعَضَها ْلَواِجَباتِ , فَِإنَّ اللََّو إَّنَّ
 فَ ُهَو ُمَعرٌَّض لِْلَوِعيِد ."

 

 (:02/  3مجموع الفتاوى )
. َوِإَذا َلَْ َيِضلَّ َفَمِن ات ََّبَع ُىَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقىَوَىُؤاَلِء ُىْم اْلُمتَِّبُعوَن لِْلِكَتاِب َكَما ِف قَ ْولو تَ َعاََل 

رَاِط اْلُمْسَتِقيِم الَِّذيَن أَنْ َعَم اللَُّو َعَلْيِهْم ِمنْ َوإِ فَ ُهَو ُمتَِّبٌع ُمْهَتٍد,  َذا َلَْ َيْشَق فَ ُهَو َمْرُحوٌم. َوَىُؤاَلِء ُىْم أَْىُل الصّْ
احِلِنَي َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالّْنَي. فَِإنَّ أَىْ  َهَداِء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دّْ لرَّْْحَِة لَْيُسوا َل االنَِّبيّْنَي َوالصّْ

َ َأنَّ أَْىَل َرْىَبِة اللَِّو َيُكونُوَن ُمتَِّقنَي لِلَِّو  فَ َتبَ نيَّ َمْغُضوبًا َعَلْيِهْم. َوَأْىُل اذْلَُدى لَْيُسوا َضالّْنَي 



          }19{ 

يَماِن اْلَواِجِب. ُمْسَتِحقّْيَن ِلَجنَِّتِو ِباَل َعَذاٍب.  "َوَىُؤاَلِء ُىْم الَِّذيَن َأتَ ْوا بِاإْلِ
 موضع فقال رْحو اهلل ِف وقد فرق ابن تيمية بينها ِف

 (522/  3) -مجموع الفتاوى 
ْساَلُم َداِخاًل ِفيِو يَ ْلَزُم أَْن  ْساَلِم بِات َّْفاِقِهْم َولَْيَس إَذا َكاَن اإْلِ ميَاَن ُمْستَ ْلزٌِم ِلْْلِ ا فَِإنَّ اإْلِ َيُكوَن ُىَو إيَّاُه ؛ َوأَمَّ

ْساَلُم فَ َلْيَس مَ  ْطاَلِق َوَلِكْن َىْل َيْستَ ْلزِمُ اإْلِ ميَاَن ِعْنَد اإْلِ يَماَن اْلَواِجَب َأْو   َعُو َدلِيٌل َعَلى أَنَُّو َيْستَ ْلزُِم اإْلِ اإْلِ
يَماِن  ميَاِن."َكَماَل اإْلِ  ؟ ِفيِو نِزَاٌع َولَْيَس َمَعُو َدلِيٌل َعَلى أَنَُّو ُمْستَ ْلزٌِم ِلْْلِ

 

 (42/  0) -فى شرح العمدة  قال و
و القول الذي يصري بو  فإذا خال العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا"والعمل تصديق القول 

 مؤمن قول سلصوص و ىو الشهادتان فكذلك العمل ىو الصالة"
 

 (205/  3) -وقال أيضاً فى مجموع الفتاوى 
يَن اَل بُدَّ ِفيِو ِمْن قَ ْوٍل َوَعَمٍل  َ َأنَّ الدّْ َوأَنَُّو مَيَْتِنُع َأْن َيُكوَن الرَُّجُل ُمْؤِمًنا بِاَللَِّو َوَرُسولِِو ِبَقْلِبِو أَْو "َوَقْد تَ بَ نيَّ

َر َذِلَك ِمْن ا ْلَواِجَباِت اَل ِْلَْجِل َأنَّ ِبَقْلِبِو َوِلَسانِِو وَلَْ يُ َؤدّْ َواِجًبا ظَاِىرًا َواَل َصاَلًة َواَل زََكاًة َواَل ِصَياًما َواَل َغي ْ
َق احلَِْديَث أَْو يَ ْعِدَل ِف َقَسِمِو َوُحْكِمِو ِمْن َغرْيِ إميَ  اللَّوَ  اٍن بِاَللَِّو أَْوَجبَ َها ِمْثَل َأْن يُ َؤدَّْي اْْلََمانََة أَْو ُيَصدّْ

ِذِه اْْلُُموِر َفاَل َيُكوُن َوَرُسولِِو َلَْ ََيْرُْج ِبَذِلَك ِمْن اْلُكْفِر فَِإنَّ اْلُمْشرِِكنَي َوأَْىَل اْلِكَتاِب يَ َرْوَن ُوُجوَب ىَ 
ٌد صَ  لَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم . الرَُّجُل ُمْؤِمًنا بِاَللَِّو َوَرُسولِِو َمَع َعَدِم َشْيٍء ِمْن اْلَواِجَباِت الَِِّت ََيَْتصُّ بِِإجَيأَِّا زُلَمَّ

ميَاِن اْلَواِجِب ِبُدوِن ِفْعِل َشيْ  ٍء ِمْن اْلَواِجَباِت َسَواٌء َجَعَل ِفْعَل تِْلَك اْلَواِجَباِت َوَمْن قَاَل : ِبُُصوِل اإْلِ
ْرَجاِء  ًنا َوَىِذِه ِبْدَعُة اإْلِ َلُف اَلزًِما َلُو ؛ أَْو ُجْزًءا ِمْنُو فَ َهَذا نِزَاٌع َلْفِظيّّ َكاَن سُلِْطًئا َخطًَأ بَ ي ّْ الَِِّت أَْعَظَم السَّ

ُة اْلَكاَلَم ِف أَْىِلَها َها  َواْْلَِئمَّ َوقَاُلوا ِفيَها ِمْن اْلَمَقااَلِت اْلَغِليظَِة َما ُىَو َمْعُروٌف َوالصَّاَلُة ِىَي أَْعَظُمَها َوأََعمُّ
 َوأَوَّذُلَا َوَأَجلَُّها ."

 

 (255/ 3فى مسألة ترك المباني ) –مجموع الفتاوى وقال أيضاً فى 
ِف إثْ َباِت اْلُكْفِر الظَّاِىِر . َو ) الثَّاِّن ِف إثْ َباِت اْلُكْفِر اْلَباِطِن .  َوَىِذِه اْلَمْسأََلُة ذَلَا َطَرفَاِن . ) َأَحُدُُهَا

َم  ميَاِن قَ ْواًل َوَعَماًل َكَما تَ َقدَّ ا " الطََّرُف الثَّاِّن " فَ ُهَو َمْبِِنّّ َعَلى َمْسأََلِة َكْوِن اإْلِ َوِمْن اْلُمْمَتِنِع َأْن َيُكوَن فََأمَّ
 َدْىَرُه ِمًنا إيَمانًا ثَابًِتا ِفي قَ ْلِبِو بَِأنَّ اللََّو فَ َرَض َعَلْيِو الصَّاَلَة َوالزََّكاَة َوالصَّْياَم َواْلَحجَّ َويَِعيشُ الرَُّجُل ُمؤْ 

َهَذا ُمْمَتِنٌع َواَل اَل َيْسُجُد ِللَِّو َسْجَدًة َواَل َيُصوُم ِمْن َرَمَضاَن َواَل يُ َؤدّْي ِللَِّو زََكاًة َواَل َيُحجُّ إَلى بَ ْيِتِو ف َ 
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َا َيِصُف ُسْبَحانَُو بِااِلْمِتَناِع  َيْصُدُر َىَذا إالَّ َمَع نَِفاٍق ِفي اْلَقْلِب َوزَْنَدَقٍة اَل َمَع إيَماٍن َصِحيحٍ  ؛ َوذِلََذا إَّنَّ
اَر َكَقْوِلِو :  ُجوِد اْلُكفَّ َخاِشَعًة  ُجوِد َفاَل َيْسَتِطيُعونَ يَ ْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق َويُْدَعْوَن إََل السُّ ِمْن السُّ

ُجوِد َوُىْم َساِلُمونَ   ."أَْبَصاُرُىْم تَ ْرَىُقُهْم ِذلٌَّة َوَقْد َكانُوا يُْدَعْوَن إََل السُّ
 

 (41/  5) -وقال ابن القيم فى الفوائد 
 "االميان لو ظاىر وباطن وظاىره قول اللسان وعمل اجلوارح وباطنو 

ده وزلبتو فال ينفع ظاىر ال باطن لو وان حقن بو الدماء وعصم بو ادلال والذرية تصديق القلب وانقيا 
فتخلف العمل ظاىرا مع عدم وال جيزىء باطن ال ظاىر لو اال اذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف ىالك 

 ونقصو دليل نقصو وقوتو دليل قوتو." المانع دليل علي فساد الباطن وخلوه من االيمان
 33شرح السنة صقال المزني فى 

 "ال إميان إال بعمل وال عمل إال بإميان"
 

 0/255قال اْلجرُي فى الشريعة 
وال تجزئ معرفة "اعلموا أنو ال جيزئ ادلعرفة بالقلب والتصديق إال أن يكون معو اإلميان باللسان نطقاً,

مؤمنًا دل ,فإذا كملت فيو ىذه اخلصال الثالث كان بالقلب ونطق اللسان حتى يكون عمل الجوارح
 وقول علماء المسلمين"على ذلك القرآن والسنة 

 

 (05/  5) -وفى فتح الباري   البن رجب 
"ونقل حرب عن إسحاق ابن راىويو قال : غلت ادلرجئة حىت صار من قوذلم : إن قوما يقولون : من 

 نكفره , ترك الصلوات ادلكتوبات وصوم رمضان والزكاة واحلج وعامة الفرائض من غري جحود ذلا ال
. وظاىر يعني في أنهم مرجئة  -فهؤالء الذين ال شك فيهم يرجى أمره إَل اهلل بعد , إذ ىو مقر , 

 يكفر بترك ىذه الفرائض"ىذا : أنو 
  

 5/503وقال سفيان ابن عيينة فى السنة لعبداهلل ابن اإلمام أحمد 
على ترك الفرائض وْسوا ترك الفرائض ذنباً  " وادلرجئة أوجبوا اجلنة دلن شهد أال إلو إال اهلل مصرًا بقلبو

وترك الفرائض متعمدًا من ِبنزلة ركوب احملارم وليس بسواء,ْلن ركوب احملارم من غري استحالل معصية 
 غير جهل وال عذر فهو كفر"

 (ٓ٘ٛ/ٗ) -الاللكائي  -وقال اإلمام احلافظ أبو ثور البغدادي ىف اعتقاد أىل السنة 
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زعمت أن العمل ليس من اإلميان فيقال ذلم ما أراد اهلل عز و جل من العباد إذ قال "فأما الطائفة الِت 
قرار بذلك أو اإلقرار والعمل فإن قالت إن اهلل أراد االقرار وَل يرد العمل أقيموا الصالة واتوا الزكاة اإل ذلم

  .الزكاة فقد كفرت عند أىل العلم من قال إن اهلل َل يرد من العباد أن يصلوا وال يؤتوا
 فإن قالت أراد منهم االقرار والعمل  
 قيل فإذا أراد منهم اْلمرين مجيعا َل زعمتم أنو يكون مؤمنا بأحدُها دون اآلخر وقد أرادُها مجيعا  
 أرأيتم لو أن رجال قال اعمل مجيع ما أمر اهلل وال أقر بو أيكون مؤمنا فإن قالوا ال  
 اهلل بو وال أعمل منو شيئا أيكون مؤمنا فإن قالوا نعم  قيل ذلم فإن قال أقر ِبميع ما أمر 
قيل ذلم ما الفرق وقد زعمتم أن اهلل عز و جل أراد اْلمرين مجيعا فإن جاز أن يكون بأحدُها مؤمنا  

 إذا ترك اآلخر جاز أن يكون باآلخر إذا عمل وَل يقر مؤمنا ال فرق بني ذلك 
ميع ما جاء بو النُّيِب صلى اهلل عليو و سلم أيكون مؤمنا ّٔذا فإن احتج فقال لو أن رجال أسلم فاقر ِب 

اإلقرار قبل أن جييء وقت عمل قيل لو إَّنا نطلق لو اإلسم بتصديقو أن العمل عليو بقولو أن يعملو ِف 
وقتو إذا جاء وليس عليو ِف ىذا الوقت اإلقرار ِبميع ما يكون بو مؤمناا وقال أقر وال أعمل َل نطلق لو 

 ان."اسم اإلمي
 

 (320/  0) -اإلبانة الكبرى البن بطة  -م م 
فكل من ترك شيئا من الفرائض الِت فرضها اهلل عز وجل ِف كتابو أو أكدىا رسول اهلل صلى اهلل عليو 
وسلم ِف سنتو على سبيل اجلحود ذلا والتكذيب ّٔا , فهو كافر بني الكفر ال يشك ِف ذلك عاقل 

أقر بذلك وقالو بلسانو , ُث تركو هتاونا ورلونا أو معتقدا لرأي ادلرجئة  يؤمن باهلل واليوم اآلخر . ومن
ومتبعا دلذاىبهم , فهو تارك اإلميان ليس ِف قلبو منو قليل وال كثري وىو ِف مجلة ادلنافقني الذين نافقوا 

من النار رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم , فنزل القرآن بوصفهم وما أعد ذلم , وإهنم ِف الدرك اْلسفل 
حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر , قال :  - ٖٙٓٔ, نستجري باهلل من مذاىب ادلرجئة الضالة 

حدثنا زلمد بن إْساعيل الواسطي , قال : حدثنا وكيع , قال : حدثنا اْلعمش , وسفيان , عن أيب 
الذي يصف اإلسالم وال  أيب َيىي , قال : سئل حذيفة : ما النفاق ؟ قال :ادلقدام ثابت بن ىرمز , عن

حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر , قال : حدثنا زلمد بن إْساعيل , قال :  - ٗٙٓٔيعمل بو 
ادلنافقون الذين فيكم اليوم شر من ادلنافقني الذين كانوا على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قلنا : 

 - ٘ٙٓٔا يسرون نفاقهم , وإن ىؤالء أعلنوه يا أبا عبد اهلل , وكيف ذاك ؟ قال : إن أولئك كانو 
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حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر , قال : حدثنا زلمد بن إْساعيل , قال : حدثنا وكيع , عن 
سفيان , عن اْلعمش , عن أيب وائل , عن حذيفة , قال : ادلنافقون فيكم اليوم شر من ادلنافقني 

عليو وسلم , قلنا : يا أبا عبد اهلل وكيف ذاك ؟ قال : إن الذين كانوا على عهد رسول اهلل صلى اهلل 
 أولئك كانوا يسرون نفاقهم وإن ىؤالء أعلنوه."

 

 (345/  0) -اإلبانة الكبرى البن بطة  -م م 
فمن زعم أنو يقر بالفرائض وال يؤديها ويعلمها , وبتحري الفواحش وادلنكرات وال ينزجر عنها وال يَتكها 

من , فقد كذب بالكتاب , وِبا جاء بو رسولو , ومثلو كمثل ادلنافقني الذين قالوا : , وأنو مع ذلك مؤ 
فأكذّٔم اهلل ورد عليهم قوذلم , وْساىم منافقني , مأواىم الدرك  آمنا بأفواىهم وَل تؤمن قلؤّم .

عملوه , اْلسفل من النار . على أن ادلنافقني أحسن حاال من ادلرجئة , ْلن ادلنافقني جحدوا العمل و 
وادلرجئة أقروا بالعمل بقوذلم وجحدوه بَتك العمل بو , فمن جحد شيئا , وأقر بو بلسانو وعملو ببدنو 
أحسن حاال شلن أقر بلسانو وأىب أن يعملو ببدنو , فادلرجئة جاحدون دلا ىم بو مقرون , ومكذبون ِبا 

 ىم بو مصدقون , فهم أسوأ حاال من ادلنافقني ."
 

 (142/  5ل )كتاب السنة للخال
َثِِن َأيب َحْنَبُل ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َحْنَبٍل , قَاَل : قَاَل  -ٕٚٓٔ َأْخبَ َرِّن ُعبَ ْيُد اللَِّو ْبُن َحْنَبٍل , قَاَل : َحدَّ

َواحلَْجّْ وَلَْ يَ ْفَعْل ِمْن َذِلَك َشْيًئا احلَُْمْيِديُّ : َوُأْخِبُْت أَنَّ قَ ْوًما يَ ُقولُوَن : ِإنَّ َمْن أَقَ رَّبِالصَّاَلِة َوالزََّكاِة َوالصَّْوِم 
َلَة َحىتَّ مَيُوَت فَ ُهَو ُمْؤِمٌن , َما َلَْ َيُكْن جَ  اِحًدا , ِإَذا َعِلَم َحىتَّ مَيُوَت. أَْو ُيَصلَّْي ُمْسِنٌد َظْهَرُه ُمْسَتْدِبَر اْلِقب ْ

َلِة , َأْن تَ رَْكُو َذِلَك ِف ِإميَانِِو ِإَذا َكاَن يُِقرُّ اْلُفرُ   وَض َواْسِتْقَباَل اْلِقب ْ
رَاُح , َوِخاَلُف ِكَتاِب اللَِّو َوُسنَِّة َرُسولِِو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّ  َم , َوِفْعِل فَ ُقْلُت : َىَذا اْلُكْفُر بِاللَِّو الصُّ

. قَاَل  َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَّْمةِ  *َويُ ْؤتُوا الزََّكاَة  * ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا الصَّاَلةَ اْلُمْسِلِمنَي , قَاَل اللَُّو َجلَّ َوَعزَّ : 
ْعُتُو يَ ُقوُل : َمْن قَاَل َىَذا فَ َقْد َكَفَر بِاللَِّو , َوَردَّ َعَلى ال لَِّو أَْمَرُه , َوَعَلى َحْنَبٌل : قَاَل أَبُو َعْبِد اللَِّو , أَْو ْسَِ

 الرَُّسوِل َما َجاَء بِِو."
 

 52مان ابن سحمان فى كشف الشبهات صقال الشيخ سلي
واإلسالم ىو االستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد لو بالطاعة فلم يلتزموا ِبا أمر اهلل بو من فعل الصالة 

فكانوا مرتدين عن وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت اهلل احلرام بل ارتكبوا مع ذلك مجيع الكبائر 
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 ." اإلسالم بترك مبانيو العظام
 

 (503/  5) -قال اإلمام محمد ابن عبد الوىاب فى كشف الشبهات و 
فإن اختل شيٌء من ىذا لم يكن "ال خالف أن التوحيد ال بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل, 

 الرجل مسلماً."
 

 (:43/  52وقال أيضاً فى الدرر السنية في األجوبة النجدية )
قلب باالعتقاد, وباحلب والبغض, ويكون على اللسان "اعلم رْحك اهلل: أن دين اهلل يكون على ال

فإذا , وترك اْلفعال الِت تكفر؛ بفعل أركان اإلسالمبالنطق وترك النطق بالكفر, ويكون على اجلوارح 
 ."اختل واحدة من ىذه الثالث, كفر وارتد

 

 50قال الشيخ سليمان ابن سحمان فى كشف الشبهات ص
 كافر بإجماع المسلمين...."  والصيام واحلج فهوإعلم أن من ترك الصالة والزكاة "

 ٓٔ-ٜوقال أيضاً ىف نفس ادلصدر ص
ُث إنو قد كان من ادلعلوم من الدين بالضرورة أن ىؤالء التاركني للصالة والزكاة والصيام واحلج ادلرتكبني "

 "بإجماع المسلمينمجيع الكبائر أهنم كفار مرتدون عن اإلسالم ال َتل ذبائحهم 
 

  55العالمة الشوكاني فى إرشاد السائل إلى دليل المسائل صوُسئل 
السؤال:عن حكم االعراب الذين ىف البادية وَل يفعلوا شيئًا من الشرعيات إال رلرد التكلم "

 بالشهادة,ىل ىم كفار أم ال؟ وىل جيب على ادلسلمني غزوىم أم ال ؟
 فأجاب رحمو اهلل:

ائضو ورافضًا دلا جيب عليو من ذلك من أقوال واْلفعال وَل يكن من كان تاركًا ْلركان اإلسالم ومجيع فر 
لديو إال رلرد التكلم بالشهادتني فالال شك وال ريب أن ىذ كافرشديد الكفر حالل الدم فإنو قد ثبت 

 "إنما تكون بالقيام بأركان اإلسالمباْلحاديث ادلتواترة أن عصمة الدماء واْلموال 
  

  0/00معارج القبول  يف يقال العالمة حافظ حكم
 عمال الظاىرة مع ثبوت عمل القلب""وزلال أن ينتفى انقياد اجلوارح باْل

 

 (02/  5) لبخاريصحيح ا وىف
َأاَل َوِإنَّ ِف اجلََْسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اجلََْسُد ُكلُُّو, َوِإَذا اهلِل صلى اهلل عليو وسلم "َرُسوَل وقال 
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 "َسُد ُكلُُّو َأاَل َوِىَي اْلَقْلُب.َفَسَدْت َفَسَد اجلَْ 
 50فى رسالة درء الفتنة عن أىل السنة صبو زيد أوقال العالمة بكر 

وقد قرظ ذلا العالمة ابن باز حيث قال:فقد اطلعت على رسالة أخينا العالمة الدكتور بكر بن عبداهلل 
 أبو زيد فألفيتها رسالة قيمة مفيدة جديرة بالنشر والتوزيع..."

ومن قول الدكتور بكر"وإياك ُث إياك أيها ادلسلم أن تغَت ِبا فاه بو بعض الناس من التهوين بواحد من 
ىذه اُْلسس اخلمسة حلقيقة اإلميان ال سيما ما تلقفوه عن اجلهمية وغالة ادلرجئة من أن العمل كماِل 

اَل ىف ضلو من ستني موضع ىف حقيقة اإلميان ليس ركنًا فيو وىذا إعراض عن احملكم ىف كتاب اهلل تع
 وضلوىا ىف السنة وخرق إلمجاع الصحابة ومن تبعهم بإحسان."

 

 وقال العالمة الفوزان فى مسائل فى اإليمان والكفر.
ىناك من يقول : " اإلميان قول واعتقاد وعمل, لكن العمل شرط كمال فيو " ,  السؤال الثاني: 

 هل ىذا القول من أقوال أىل السنة أم ال؟ويقول أيضاً : " ال كفر إال باعتقاد " .. ف
 الجواب :

الذي يقول ىذا ما فهم اإلميان وال فهم العقيدة , وىذا ىو ما قلناه ِف إجابة السؤال الذي قبلو : من 
الواجب عليو أن يدرس العقيدة على أىل العلم ويتلقاىا من مصادرىا الصحيحة, وسيعرف اجلواب عن 

 ىذا السؤال.
ميان قول وعمل واعتقاد .. ُث يقول : إن العمل شرط ِف كمال اإلميان وِف صحتو, ىذا وقولو: إن اإل

تناقض !! كيف يكون العمل من اإلميان ُث يقول العمل شرط, ومعلوم أن الشرط يكون خارج 
ادلشروط, فهذا تناقض منو . وىذا يريد أن جيمع بني قول السلف وقول ادلتأخرين وىو ال يفهم 

ال يعرف قول السلف وال يعرف حقيقة قول ادلتأخرين , فأراد أن يدمج بينهما ..  التناقض, ْلنو
فاإلميان قول وعمل واعتقاد , والعمل ىو من اإلميان وىو اإلميان, وليس ىو شرطًا من شروط صحة 

د اإلميان أو شرط كمال أو غري ذلك من ىذه اْلقوال الِت يروجوهنا اآلن . فاإلميان قول باللسان واعتقا
 بالقلب وعمل باجلوارح وىو يزيد بالطاعة وينقص بادلعصية.

 

 ىل اْلعمال ركن ِف اإلميان وجزء منو أم ىي شرط كمال فيو؟ السؤال الثالث:
 الجواب :

ىذا قريب من السؤال الذي قبلو, سائل ىذا السؤال ال يعرف حقيقة اإلميان. فلذلك تردد : ىل 
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لو ؟ ْلنو َل يتلق العقيدة من مصادرىا وأصوذلا وعن علمائها. اْلعمال جزء من اإلميان أو أهنا شرط 
وكما ذكرنا أنو ال عمل بدون إميان وال إميان بدون عمل , فهما متالزمان , واْلعمال ىي من اإلميان 
بل ىي اإلميان : اْلعمال إميان, واْلقوال إميان, واالعتقاد إميان , ورلموعها كلها ىو اإلميان باهلل عز 

 اإلميان بكتبو ورسلو واليوم اآلخر واإلميان بالقدر خريه وشره.وجل, و 
 

ىل خالف أىل السنة مع مرجئة الفقهاء ِف أعمال القلوب أو اجلوارح؟ وىل  السؤال الخامس:
 اخلالف لفظي أو معنوي ؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل.

 الجواب :
و اختالف ِف العمل الظاىر ,  خالفهم ِف العمل, خالف مرجئة الفقهاء مع مجهور أىل السنة ى

كالصالة والصيام واحلج, فهم يقولون إنو ليس من اإلميان وإَّنا ىو شرط لْلميان, إما شرط صحة وإما 
 شرط كمال , وىذا قول باطل كما عرفنا .

واخلالف بينهم وبني مجهور أىل السنة خالف معنوي وليس خالفًا لفظيا, ْلهنم يقولون إن اإلميان ال 
ينقص باْلعمال , فال يزيد بالطاعة وال ينقص بادلعصية .. وإميان الناس سواء ْلنو عندىم  يزيد وال

 التصديق بالقلب مع القول باللسان ! وىذا قول باطل.
 

ما حكم من ترك مجيع العمل الظاىر بالكلية لكنو نطق بالشهادتني ويقر بالفرائض  السؤال السادس:
مسلم أم ال ؟ علمًا بأن ليس لو عذرا شرعيا مينعو من القيام بتلك  لكنو ال يعمل شيئًا البتة, فهل ىذا

 الفرائض ؟
 الجواب:

ىذا ال يكون مؤمناً, من كان يعتقد بقلبو ويقر بلسانو ولكنو ال يعمل ِبوارحو , عّطل اْلعمال كلها 
قول باللسان  من غري عذر ىذا ليس ِبؤمن, ْلن اإلميان كما ذكرنا وكما عرفو أىل السنة واجلماعة أنو :

واعتقاد بالقلب وعمل باجلوارح, ال َيصل اإلميان إال ِبجموع ىذه اْلمور, فمن ترك واحدًا منها فإنّو 
 ال يكون مؤمناً .

 

ىل تصح ىذه ادلقولة: "من قال اإلميان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد بريء  السؤال السابع:
 اد وجحود " ؟من اإلرجاء كلو حىت لو قال ال كفر إال باعتق

 الجواب:
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ىذا تناقض !! إذا قال ال كفر إال باعتقاد أو جحود فهذا يناقض قولو إن اإلميان قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل باجلوارح, ىذا تناقض ظاىر , ْلنو إذا كان اإلميان قول باللسان واعتقاد باجلنان وعمل 

ناه أنو من َتلى عن شيء من ذلك فإنو ال يكون فمع… باجلوارح وأنو يزيد بالطاعة وينقص بادلعصية 
 مؤمناً ."

 

 وقال العالمة الراجحي فى أسئلة وأجوبة فى اإليمان.
 السؤال الثانى:

 ىناك من يقول اإلميان قول وعمل واعتقاد ولكن العمل شرط كمال فيو...
 اجلواب:

أنو الزم لو فإن ىذه أقوال ...العمل جزء من أجزاء اإلميان اْلربعة فال يقال العمل شرط كمال أو 
 ادلرجئة وال نعلم ْلىل السنة قواًل بأن العمل شرط كمال.

 تنبيو:
يري مسألو ترك عمل اجلوارح بالكلية ,  وقد زعم البعض أن الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز رْحو اهلل

ركن ىف اإلميان , وأن  مسالة خالفية بني أىل السنة وىذا زعم باطل فالشيخ رْحو اهلل جيزم بأن العمل
القول بأنو شرط كمال قول ادلرجئة ال أقول أىل السنة ويري أنو اليتصور وجود اإلميان مع ترك مجيع 
العمل , وتوَل التحذير من القول ادلخالف الذى َيكم بإسالم تارك العمل بالكلية  , وقرظ وأقر ما فيو 

 انية أوجو التصريح بأن ترك العمل كفر وإليك البيان من مثمن 
 

’’ العمل شرط كمال ’’أن الشيخ رْحو اهلل ىف حوار صريح أجرتو معو رللو ادلشكاة بأن مقولة  األول:
 ٕٓٛ,ٜٕٚىى مقولو ادلرجئة , وىذا نص احلوار ىف رللة ادلشكاة آّلد الثاِّن اجلزء الثاِّن ص

العمل , وىل ىو داخل ىف و  ميانجر ىف الفتح عندما تكلم على مسألة اإلذكر احلافظ بن ح المشكاة:
 شرط كمال , قال احلافظ ) السلف قالوا ........ أنو, ذكر ادلسمى

ال , ىو جزء , ماىو بشرط , ىو جزء من اإلميان واإلميان قول وعمل وعقيدة أي  :الشيخ ابن الباز
 تصديق واإلميان يتكون من القول والعمل والتصديق عند أىل السنة واجلماعة.

 من يقول بأنو داخل ىف اإلميان لكنو شرط كمال ؟ ىناك المشكاة :
, ادلرجئة يرون  ىذا قول المرجئة.  : ال , ال , ماىو بشرط كمال جزء , جزء من اإليمانالشيخ

  وكل ىذا غلطاإلميان قول وتصديق فقط واْلخرون : ادلعرفو , وبعضهم يقول التصديق .
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ة , يزيد بالطاعة وينقص ة , كما ىف الواسطيالصواب عند أىل السنة أن اْلميان قول وعمل وعقيد
 .بادلعصية

 ادلقصود بالعمل جنس العمل ؟ :المشكاه
 من صالة وصوم وغري .عمل القلب من خوف ورجاء . :الشيخ

 يذكرون أنكم َل تعلقوا على ىذا ىف أول الفتح ؟ :المشكاه
ضلن ذىبنا للمدينة ىف سنة و َل ادلدينة قنا قبل أربعني سنة قبل أن نذىب إما أدري , تعلي الشيخ:
 بعني سنة( أي تقريبًا قبل أر ٛٚ) لعلها  ٚٛو ه أ ٖٚٚٔنا تصحيحات الفتح أظن ىف وسجل ٖٔٛٔ

 "مكن مر ولم يفطن لوي. ما أذكر 
 

واعتِبه كتابًا داعياً ط الضوابط ىف اإلميان ونواقضو ضب’’ أن الشيخ رْحو اهلل حذر من كتاب  :الثانى
 اإلميان .يعتِب اإلعمال الظاىرة ىف حقيقو وأنو ال  دلذىب اإلرجاء مذموم

حذر منو يري أن عمل اجلوارح شرط كمال ىف اإلميان وأن تاركو بالكليو مسلم عاص معرض 
ُ

والكتاب ادل
 من كتابو ودلا صفو باإلرجاء.خالفية دلا حذر  ولو كان الشيخ يراىا مسالة ,للوعيد

 

, لعزيز الشبل كالم احلافظ ابن حجرقب بو الشيخ على بن عبد اأن الشيخ رْحو اهلل  أقر ما تع :الثالث
 ٕٛوذلك ىف كتاب : التنبيو على ادلخالفات العقدية ىف الفتح ص 

قال   ادلؤلف : ) الصواب أن اْلعمال عند السلف الصاحل قد تكون شرطًا ىف صحة اإلميان , أي أهنا  
لصالة . وقد تكون شرطًًا ىف كمالو الواجب  فينقص من حقيقة اإلميان , قد ينتفى اإلميان بانتفائها كا

اإلميان بانتفائها كبقيو اْلعمال الىت ترُكها فسق ومعصية وليس كفرا , فهذا التفصيل البد منو لفهم قول 
 السلف الصاحل وعدم خلطو بقول الوعيديو.

 

مل واعتقاد واإلميان : قول وع مع أن العمل عند أىل السنة والجماعة ركن من أركان اإليمان الثالثة
 عندىم يزيد وينقص خالفاً للخوارج وادلعتزلة واهلل وَل التوفيق (

 

أن الشيخ رْحو اهلل قد أقر ما ىو أبلغ من ذلك وأظهر ىف نقد كالم بن حجر وبيان معتقد  الرابع :
قتصاد ىف التوسط واال’’ أىل السنة وذلك بإقراره ما كتبو الشيخ علوى بن عبدالقادر السقاف ىف كتاب 

 عتقاد"أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو اإل
) وكالمو ىذا عليو مآخذ أُهها نسبتو القول بأن اْلعمال  ٔٚصحيث علق ادلؤلف ىف اذلامش بقولو : 
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 شرط ىف كمال اإلميان للسلف , وىو على إطالقو غري صحيح بل ىف ذلك تفصيل:
أو الشهادتني أو الصالة أو كانت فعالً   العملكترك جنس فاْلعمال ادلكفرة سواء كانت تركًا , 

وما كان ذنبًا دون الكفر فشرط   فهى شرط فى صحة اإليمانكالسجود  لصنم أو الذبح لغري اهلل 
كمال وإَّنا أوردت كالمو ىنا حلكمو بالكفر على من فعل فعال يدل على كفره كالسجود لصنم دون 

ا نظر أيضاً , فالسجود لصنم كفر ِبجرده وليس فعاًل يدل أن يقيده باالعتقاد .على أن ىذه العبارة فيه
 على الكفر (

ا ونشرىا فألفيتها رسالة قيمة مفيده َيسن طبعهعلى الكتاب وقال "وقد أثَن الشيخ ابن باز رْحو اهلل 
 ليستفيد منها ادلسلمون"

 

بكر بن عبداهلل أبو للشيخ ’’ درء الفتنو عن أىل السنة ’’ أن الشيخ رْحو اهلل قرظ كتاب  الخامس :
أن تغَت ِبا فاه بعض الناس  –أيها ادلسلم  –) إياك ُث إياك  ٖٗزيد رْحو اهلل وقد جاء ىف الكتاب ص

من التهوين بواحدة من ىذه اُْلسس اخلمسة حلقيقو اإلميان , السيما ما تلقفوه عن اجلهمية وغالة 
من كتاب  احملكم, وىذا إعراض عن  يومن أن العمل كمالي فى حقيقة اإليمان ليس ركنًا فادلرجئو 

 َونُوُدوا َأْن تِْلُكُم اجْلَنَُّة أُورِثْ ُتُموَىا ِبَا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ   اهلل تعاَل ىف ضلو ستني موضعاً مثل قول اهلل تعاَل 
 ."باحسان, وضلوىا ىف السنة كثري وخرق إلمجاع الصحابة ومن تبعهم 

أن اإلميان : اعتقاد باجلنان وقول اللسان وعمل باالركان يزيد بالطاعة  واْلسس اخلمسة ادلشار إليها ىى
 وينقص بادلعصية. 

درء ’’ قال الشيخ بن باز رْحو اهلل ىف تقريظو : ) أما بعد : فقد اطلعُت على ىذه الرسالة ادلوسومة ب
يد , فالفيتها رسالة من مؤلفات أخينا العالمة الدكتور بكر بن عبد اهلل ابو ز ’’ الفتنة عن أىل السنة 

جزى اهلل مؤلفها خريًا وضاعف مثوبتو ونصر بو احلق أنو جواد  –قيمة ومفيدة جديرة بالنشر والتوزيع 
 كري وصلى اهلل وسلم على رسول اهلل وعلى ألو وصحبو (.

 

 علم من : تصرَيو بكفربالكلية , وىذا يُ  اهلل يري كفر من ترك عمل اجلوارح أن الشيخ رْحوالسادس: 
 تارك الصالة , فتارك الصالة وما معها من أعمال اجلوارح الشك ىف كفره عند الشيخ , من باب أوَل .

وليست ادلسألو راجعة اَل قضيو الصالة , حىت يدعى اخلالف فيها بناًء على اخلالف ادلشهور ىف حكم 
سواء قالوا بكفر تارك تارك الصاله بل مجيع أىل السنة يرون ركينة العمل ضرورة وجوده ليصح اإلميان 

 الصالة أو نازعوا ىف ذلك. 
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سألو , مبينا الفرق بني ترك أن الشيخ رْحو اهلل أجاب أحد طالبو ِبواب فصل ىف ىذه ادل السابع :
 حاد اْلعمال وترك العمل مجلة وأن أىل السنة متفقون على أن جنس العمل البد منو لصحة اإلميان. آ

 ٕٙٓ٘ٔز بن فيصل الراجحى حفظو اهلل.نقاًل عن جريدة الرياض عدد قال الشيخ العالمة عبد العزي
ه( وكنا ىف أحد ٘ٔٗٔ) وقد سألت شيخنا اإلمام ابن باز رْحو اهلل عام ) ٖٕٗٔ/ٚ/ٖٔبتاريخ 

 ٓدروسو رْحو اهلل عن اْلعمال : أىى شرط صحة لْلميان , أم شرط  كمال ؟
صح اإلميان إال ّٔا كالصالة , فمن تركها فقد كفر فقال رْحو اهلل من اْلعمال شرط صحو لْلميان ال ي

 . ومنها ما ىو شرط كمال يصح اإلميان بدوهنا مع عصيان تاركها وإمثو 
فقلت لو رْحو اهلل : ومن يكفر تارك الصالة من السلف , أيكون العمل عنده شرط كمال ؟ أم شرط 

 صحو ؟
ا يصح اإلميان بو منو , فقالت تلفوا فيم, إال إهنم اخبل العمل عند الجميع شرط صحة  فقال ال ,

مجاعة, إنو الصالة وعليو إمجاع الصحابة رضى اهلل عنهم كما حكاه عبد اهلل بن شقيق . وقال أخرون 
بغريىا . إال أن جنس العمل البد منو لصحة اإلميان عند السلف مجيعًا . ذلذا اإلميان عندىم :قول 

 واعتقاد , اليصح إال ّٔا رلتمعة"وعمل 
 

الوجو  ٕان الشيخ ابن باز رْحو اهلل ُسئل ما نصو ىف فتح آّيد شرح كتاب التوحيد الشريط رقم الثامن:
 الثاِّن.

 , ىل يكون مسلماً ؟ ولكن ترك جميع األعمالمن شهد أن ال إلو إال اهلل واعتقد بقلبو  السائل:
و , يوحد اهلل ِبوفو ورجاءه , حىت يوحد اهلل بعلم ال , ما يكون مسلماً :" الشيخ رْحو اهلل فأجاب

وزلبتو , والصالة أن اهلل أوجب كذا وحرم كذا وال يتصور , ما يتصور أن اإلنسان ادلسلم يؤمن باهلل 
يَتك مجيع اْلعمال , ىذا التقدير ال أساس لو ال ميكن يتصور أن يقع من أحد, نعم اإلميان َيفز إَل 

 العمل اإلميان الصادق"
 

 (50/1جوبة النجدية )الدرر السنية في األ
 ابن منصور[ ي]جواب الشيخ عبد الرْحن بن حسن عل

 ا: أي الشيخ عبد الرْحن بن حسن, صب اهلل عليو من شآبيب بره, وواَل:ولو أيضً 
 بسم اهلل الرْحن الرحيم

 احلمد هلل وحده, والصالة والسالم على من ال نُّيِب بعده, زلمد وآلو وصحبو وسلم تسليما.
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لم أن ىذا الذي علقتو ِف ىذه الورقات, قد اقتصدت فيو, واقتصرت على ما َتصل بو أما بعد: فليع
الفائدة, وَيصل بو الثواب من الكري الوىاب, ْلنو من أفضل اجلهاد ِف الدين, والنصيحة لعامة 

 .ادلسلمني, ودلن يصل إليو شلن لو رغبة ِف معرفة حقيقة الدين, الذي بعث اهلل بو اْلنبياء وادلرسلني
: إن عثمان بن منصور اعَتض على شيخنا رْحو اهلل, فيما دعا -قبل الشروع ِف َترير اجلواب  -فأقول 

إليو من توحيد اهلل تعاَل من احلنيفية ملة إبراىيم, وما بعث بو زلمد النُّيِب الكري, صلوات اهلل وسالمو 
 عليهما, وعلى مجيع ادلرسلني.

م, وىذا شلا افَتاه واختلقو, عمن استند إليو من شيوخو الثالثة: فقال: إنو َل يتخرج على أشياخ ِف العل
ابن سند, وابن جديد, وابن سلوم؛ وىذا من جهلهم بال شيخنا, وشدة عداوهتم لو؛ فتلقى عن ىؤالء 

 الثالثة ما زعموه, من الكذب والبهتان.
, شلن يقول احلق كما يعرفو اخلبري بالوواجلواب عن ىذا: أنو ال يعرف شيخنا, وال حيث نشأ,

ويقصده, ويتحرى الصدق ويؤثره ؛ فال ريب أنو دلا قدم جده سليمان بن علي, من الروضة, ونزل 
العيينة, كان أفقو من نزل صلدا ِف وقتو, فتخرج عليو خلق كثري من أىل صلد, منهم ابناه عبد الوىاب 

 وإبراىيم.
عمو يسافر إَل ما حوذلم من البالد, حلاجتهم  وكان ادلتوِل للقضاء ِف العارض: أبوه عبد الوىاب؛ وكان

إليو ِف اإلفتاء, وما يقع بينهم من بيع العقارات, وكان عليو اعتمادىم فيما كتبو وأثبتو؛ وأكثر إقامتو مع 
 أخيو عبد الوىاب. فظهر شيخنا بني أبيو وعمو, فحفظ القرآن وىو صغري.

ِف طلب العلم, فصار يناظر أباه وعمو ِف بعض  وقرأ ِف فنون العلم, وصار لو فهم قوي, وُهة عالية
ادلسائل بالدليل, على بعض الروايات عن اإلمام أْحد, والوجوه عن اْلصحاب, فتخرج عليهما ِف 
الفقو, وناظرُها ِف مسائل, قرأىا ِف الشرح الكبري وادلغِن, واإلنصاف, دلا فيهما من سلالفة ما ِف منت 

 ادلنتهى واإلقناع.
 طلب التفسري واحلديث, فسافر إَل البصرة غري مرة, كل مرة يقيم بني من كان ّٔا من وعلت ُهتو إَل

العلماء, فأظهر اهلل لو من أصول الدين, ما خفي على غريه, وكذلك ما كان عليو أىل السنة, ِف 
 توحيد اْلْساء والصفات واإلميان.

لبصرة والزبري, وأقمت بني أشياخك فيقال ِف اجلواب: أنت يا ابن منصور, إَّنا افتخرتِبحلتك إَل ا
الثالثة, فما الذي خصك بأخذ العلم منها دونو؟ إذا كان الكل قد سافر إليها, وجالس العلماء, ومتيز 
عنك باْلخذ عما ال يتهم ِف حقو بالكذب والزور, وأنت قبلت فيو قول أىل الريب والفجور. فصنف 
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صنيفو القريب والبعيد, أخذه من الكتب الِت ِف ِف البصرة كتاب التوحيد, الذي شهد لو بفضلو بت
 مدارس البصرة من كتب احلديث.

وأما أنت يا ابن منصور فأي علم جئت بو من رحلتك؟ ضيعت زمانك, وأمخلت شأنك, وصرت 
ضحكة عند من أخذ عمن أخذ عن ىذا الشيخ, وقد عدوا عليك من الغلطات ما ال فائدة ِف عدىا 

احدة غلطوا فيها, وذلك بِبكة ما حصلوه شلن أخذ عن شيخ اإلسالم, زلمد ىنا, وأنت َل تنقل عنهم و 
بن عبد الوىاب رْحو اهلل, فكيف حالك لو رأيت من أخذ عنو؟ لكنت ِف نفسك أحقر؛ ومن الدليل 
على ما ذكرتو ىنا: أنو طلب اإلجازة مِن على ىذا الكالم, فأجزتو ِبرويايت ِف احلديث وغريه, ظنا مِن 

 ى, وأنو بأىل العلم قد اقتدى.أنو على ىد
ُث إن شيخنا رْحو اهلل تعاَل, بعد رحلتو إَل البصرة, وَتصيل ما حصل بنجد وىناك, رحل إَل 
اْلحساء, وفيها فحول العلماء, منهم عبد اهلل بن فريوز, أبو زلمد الكفيف, ووجد عنده من كتب 

 بد اهلل ىذا ِبعرفتو بعقيدة اإلمام أْحد.شيخ اإلسالم ابن تيمية, وابن القيم ما سر بو, وأثَن على ع
فطلب منو أن يحضر وحضر مشائخ اْلحساء, ومن أعظمهم: عبد اهلل بن عبد اللطيف القاضي, 

, وبني أن األول من فتح الباري على البخاري, ويبين لو ما غلط فيو الحافظ في مسألة اإليمان
يث واآلثار, وبث معهم ِف مسائل وناظر؛ اْلشاعرة خالفوا ما صدر بو البخاري كتابو, من اْلحاد

وىذا أمر مشهور يعرفو أىل اْلحساء, وغريىم من أىل صلد, فإذا خفي عليك يا ابن منصور, أو 
 جحدتو, فغري مستغرب, والعدو جيحد فضائل عدوه.

 كل العداوة قد ترجى مودهتا ... إال عداوة من عاداك ِف الدين."
 
 

 شبهة  والرد عليها
:"من قال: اإلميان عمل وقول, يزيد وينقص,فقد  ٖٕٔالِبّٔاري رْحو اهلل ىف شرح السنة ص قال قالوا:

أن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص,فكيف  خرج من اإلرجاء كلو , أولو وأخره" وضلن نقول بذلك,
 نكون من ادلرجئة والِبّٔاري يقول خرج من اإلرجاء أولو وآخره.

 

 الرد على ذلك:
لفية النافعة , نُقلت عن غري واحد من اْلئمة , منهم أبو عبداهلل أْحد بن حنبل , فقد ىذه ادلقولة الس

باسناده إَل إْساعيل بن سعيد قال : سألت أْحد عمن قال: اإلميان  ٜٓٓٔروي اخلالل ىف السنة رقم 
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 يزيد وينقص ؟ قال: ىذا برئ من اإلرجاء .
من قال : اإلميان عمل وقول, يزيد وينقص,فقد " : ٖٕٔوقال الِبّٔاري رْحو اهلل ىف شرح السنة ص

 خرج من اإلرجاء كلو , أولو وأخره"
وىذه ادلقولة اغَت ّٔا بعضهم, شلن خلط بني قول السلف , وقول ادلرجئة ىف باب اإلميان والكفر , فهذه 

ان , ال , وىو أن, العمل والقول واالعتقاد أركان ىف اإلمي لكن على فهم قائليهاادلقولو حق وال شك , 
 جيزئ أحدُها عن اْلخر ,

وإال فمن قال ذلك وىو ال يري أعمال اجلوارح ركنًا ىف اإلميان , أو قال ذلك وىو َيصر الكفر ىف  
والحقيقة المقصودة من  وخالفهم فى الفهمالتكذيب واالستحالل فإنو يكون وافق السلف ىف القول 

 . مقولتهم ىذه
 

 (520/  3فتاوى )وقد نبو شيخ اإلسالم فى مجموع ال
َلِف َوأَقْ َواِل اْلُمْرِجَئِة َواجلَْْهِميَّة ؛ اِلخْ " ُزوَن بَ نْيَ َمَذاِىِب السَّ رِيَن اَل مُيَي ّْ ِتاَلِط َىَذا ََِّٔذا ِِف  وََكِثرٌي ِمْن اْلُمَتَأخّْ

ُهْم شلَّْن ُىَو ِف بَاِطِنِو يَ َرى رَْأَي اجلَْْهِميَّة َواْلُمرْ  َلِف َوَأْىِل َكاَلِم َكِثرٍي ِمن ْ ميَاِن َوُىَو ُمَعظٌّْم لِلسَّ ِجَئِة ِف اإْلِ
َلِف . نَ ُهَما أَْو جَيَْمُع بَ نْيَ َكاَلِم أَْمثَالِِو وََكاَلِم السَّ  "احلَِْديِث فَ َيُظنُّ أَنَُّو جَيَْمُع بَ ي ْ

 (514/  3) -وقال أيضاً طيب اهلل ثراه فى مجموع الفتاوى 
روَن الَِّذينَ  َلِف ِف َىَذا َوِف ااِلْسِتثْ َناِء  "فَاْلُمَتأخّْ ميَاِن " يُْظِهُروَن قَ ْوَل السَّ َنَصُروا قَ ْوَل َجْهٍم ِف " َمْسأََلِة اإْلِ

ميَاِن الَِّذي ِف اْلَقْلِب َحْيُث نَ َفاُه اْلُقْرآُن َوضَلُْو َذِلَك . َوَذِلَك ُكلُُّو ُمَواِفٌق لِل َلِف ِف رلَُ َوِف انِْتَفاِء اإْلِ رَِّد سَّ
لَ  َلِف ؛ لَْيَس ِف اْْلَقْ َواِل أَبْ َعُد َعْن السَّ  ِف ِمْنُو."اللَّْفِظ َوِإالَّ فَ َقْوذُلُْم ِف َغايَِة اْلُمَبايَ َنِة ِلَقْوِل السَّ

 

 (505/  3) -وقال ايضاً فى مجموع الفتاوى 
لَ  ِف َبْل يَ ْنُصُروَن َما َيْظَهُر ِمْن أَقْ َواذلِِْم ِبَا تَ َلقَّْوُه َعْن "َىُؤاَلِء َوأَْمثَاذَلُْم َلَْ َيُكونُوا َخِبريِيَن ِبَكاَلِم السَّ

َلِف َواْلَباِطُن ق َ  َقى الظَّاِىُر قَ ْوُل السَّ ْوُل اجلَْْهِميَّة الَِّذيَن اْلُمَتَكلِّْمنَي ِمْن اجلَْْهِميَّة َوضَلِْوِىْم ِمْن أَْىِل اْلِبدَِع فَ َيب ْ
ميَاِن ."ُىْم أَْفَسُد النَّاِس َمقَ   اَلًة ِف اإْلِ

 

 (020/  3) -وقال ايضاً فى مجموع الفتاوى 
ْيِن" دَّ َها اْلِبدَُع جَيَْمُعوَن بَ نْيَ الضّْ  "َلِكْن ِلَعَدِم َمْعرِفَِتِهْم بِاحلََْقاِئِق الَِِّت َنَشَأْت ِمن ْ

 وأبلغ من ذلك أن يقال : قد وجد من ادلرجئة من يقول : اإلميان قول وعمل !
 (555/  5) حيث قال  فتح الباري البن رجب كر مثل ىذا ابن رجب احلنبلي رْحو اهلل ىفوقد ذ 
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يفسرون , ُث  -موافقة ألىل الحديث  -يقولون : اإلميان قول وعمل  من المرجئة"وقد كان طائفة 
 ويقولون : ىو عمل اللسان . العمل بالقول

كره عليو وقال : ىو أخبث قول ما ْسعت أن وقد ذكر اإلمام أْحد ىذا القول عن شبابو بن سوار وأن 
 أحدا قال بو وال بلغِن . يعِن أنو بدعة َل يقلو أحد شلن سلف."

 

  قلُت:
فهؤالء كانوا يظهرون قول السلف بأن اإلميان قول وعمل ولكن كان مقصدىم خبيث,أن العمل ىو 

 ركناً فيو. قول اللسان فقط ,مثل من قال اإلميان قول وعمل والعمل كماِل فقط وليس
 وادلقصود ىو أن العِبة باحلقائق ال باْللفاظ.

ْحد وإسحاق ابن راىويو,رواية سائل اإلمام أمقال اإلمام حرب الكرماىن رْحو اهلل ىف ومثل ىذا أيضًا 
 :ٖٚٚحرب الكرماِّن ص

ثم غلت "وْسعت إسحاق يقول : أول من تكلم باإلرجاء زعموا أن احلسن بن زلمد بن احلنفيو , 
واحلج وعامة  , وصوم رمضان والزكاةحىت صارمن قوذلم : أن قوماً يقولون : من ترك ادلكتوبات  رجئةالم

فهؤالء ادلرجئة الذين الشك يرجى أمره إَل اهلل ؛ إذ ىو مقر  نا النكفرهغري جحود ّٔا إ الفرائض من
 فيهم . ُث ىم أصناف :

 , ويرون اإلميان قواًل وعماًل , وىؤالء أمثلهم .عند اهلل وال يقول  منهم من يقول: ضلن مؤمنون البتة ,
 وقوم يقولون : اإلميان قول , ويصدقو العمل , وليس العمل من اإلميان , ولكن العمل فريضة , واإلميان

حسناتنا متقبلة, وضلن مؤمنون عند اهلل ,وإمياننا وإميان جِبيل واحد , فهؤالء الذين جاء ىو القول و 
 رجئة الىت لُعنت على لسان اْلنبياء"فيهم احلديث أهنم ادل

 

 قلُت:
 فهذه طائفة من ادلرجئة , كانت تقول : اإلميان قول وعمل , وَل َترج بذلك من اإلرجاء.

 إن القول بأن اإلميان قول وعمل , يعَن إثبات أمرين النزاع بني أىل السنة : 
السلف , وعليو  من أئمة من دون العمل , وىذا مصرح بو: أنو الجيزئ القول وال يصح األول 

 إمجاعهم.
 أن الكفر يكون بالقول والعمل , كما يكون باالعتقاد والَتك. الثانى :

 موافق للمرجئة ولو اُدعى غري ذلك.فادلخالفة ىف ىذا أو ىف بعضو سلالفة ْلىل السنة 
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ستحل الدماء سالم , ويىل اإلومثل ىذا يقال فيمن قال: اإلميان قول وعمل يزيد وينقص ُث ىو يكفر أ
فالعبرة بالحقائق والمعانى , واْلموال فهو موافق للخوارج سلالفة ْلىل السنة ولو ادعى غري ذلك 

 , وإن كان اللفظ السَن واجب االتباع ىف ىذا الباب . الباأللفاظ والمبانى
ن حولو وما ذكره إسحاق رْحو اهلل من غلو ادلرجئة , وزعمها إسالم تارك عامة الفرائض وىو ما يدند

 اليوم بعض ادلعاصرين , ويزعمون أنو قول السلف !
وادلقصود أنو يقع اخللط بني كالم أىل السنة , وكالم غريىم عند بعض الناس فيأخذون من ىذا ومن 

 ىذا وقد جيمعون بني ادلتناقضات , وَيلطون بني ادلقاالت , وعلى غري بصرية , فيكون من اقواذلم: 
تقاد باجلنان , وعمل باْلركان , لكن الكفر ال يكون إال بالقلب دون اإلميان قول باللسان واع -ٔ

 البدن .
 مسلم موحد.  –مع القدرة والتمكني  –اإلميان قول وعمل , تارك العمل بالكلية  -ٕ
اإلميان قول وعمل , والكفر يكون بالقول والعمل , لكن اليكفر ادلعني إال اذا اعتقد الكفر , أو  -ٖ

خالفة دلا عليو أىل العلم والسنة.ادلقوالت  غري ذلك من قصده , أو استحلو , إَل
ُ

 ادل
 

قال الشيخ العالمة صالح الفوزان حفظو اهلل فى التعليق المختصر على القصيدة النونية و 
 مشرياً إَل التلفيق بني كالم أىل السنة وكالم غريىم:  0/203

شرط ىف كمال اإلميان الواجب , أو  "وىناك فرقة خامسة ظهرت اْلن , وىم الذين يقولون إن اْلعمال
 الكمال ادلستحب"

 

 05وُسئل حفظو اهلل فى مسائل فى اإليمان ص
ىل تصح ىذه ادلقولة: أن من قال اإلميان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص, فقد برئ من السائل:

 اإلرجاء حىت لو قال : ال كفر اإلباعتقاد وجحود ؟
 كفر إالباعتقاد أو جحود فهذا يناقض قولو : إن اإلميان قول : ىذا تناقض ْلنو إذا قال : الفأجاب 

 باللسان , واعتقاد بالقلب , وعمل اجلوارح.
ْلنو اذا كان اإلميان قواًل باللسان , واعتقادًا باجلنان , وعماًل باجلوارح , وأنو يزيد بالطاعة ,وينقص 

؛ ْلن اإلميان رلموع ىذا كون مؤمناً فمعناه أن من تخلى عن األعمال نهائيًا فإنو ال يبادلعصية , 
اْلشياء وال يكفى بعضها . والكفر ليس مقصورًا على اجلحود , وإَّنا اجلحود نوع من أنواعو , فالكفر 
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يكون بالقول والفعل وباالعتقاد وبالشك كما ذكر العلماء ذلك . وانظر باب احكام ادلرتد من كتب 
 الفقو".

 
 

 " المبحث الخامس"
  والماتريدية األشاعرةال شرط كمال ىو مذىب أن األعمبيان 

 :كما يصرحون بذلك فى ُكتبهم
 تنبيو:

أىل البدع من اْلشاعرة وادلاتريدية إذا ذكروا أىل السنة فيعنون ّٔا أنفسهم وىذا باطل إذ أن ىذا اإلسم 
تريدية من الشريف ال يستحقو إال الصحابة ومن تبعهم على منهجهم إَل قيام الساعة ,واْلشاعرة وادلا

 أبعد الناس عنهم,والكالم ىف ىذا َيتاج إَل بسط ىف مبحث منفرد.
 

 30فى شرح جوىرة التوحيد ص قال البيجوري:
فمن أتى بالعمل فقد حصل الكمال, ومن تركو فهو  على ادلختار عند أىل السنة العمل شرط كمال" 

أو عناد للشارع أو شك ِف مؤمن لكنو قد فوت على نفسو الكمال إذا َل يكن مع ذلك استحالل 
 كافر فيما علم من الدين بالضرورة"مشروعيتو, وإال فهو  

 

 50وقال أيضاً فى إتحاف المريد ص
 "وقولو"كالعمل"

شرط كمال فى تشبيو ىف مطلق الشرطية يعَن أن ادلختار عند أىل السنة ىف اْلعمال الصاحلة أهنا 
 "اإليمان

 

 550وقال الصاوى فى شرحو على الجوىرة 
 "شرط كمال اإليمان"ْلن ادلختار عند أىل السنة أن اْلعمال الصاحلة 

 

 00وقال محمد زاىد الكوثري فى تعليقو على التنبيو والرد على الملطي ص
ال أنو جزء من ماىية اإلميان لئال يلزم اإلنزالق إَل ادلذىب ادلعتزلة  من كمال اإليمان"عمل اجلوارح 
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 واخلوارج"
 

فيض الباري شرح صحيح البخاري كشميري الديبوندي الماتريدي فى كتابو وقال محمد أنور ال
(5 /15-10) 
يعِن ِف   –إذ قال )اإلميان عند السلف عبارة عن ثالثة أشياء اعتقاد وقول وعمل قد تقدم الكالم  

 على اْلولني: أي التصديق واإلقرار بقي العمل ىل ىو جزء لْلميان أم ال؟. –كتابو ىذا 
يو أربعة: اخلوارج وادلعتزلة قالوا: إن اْلعمال أجزاء لْلميان, فالتارك للعمل خارج عن اإلميان فادلذاىب ف

عندُها, ُث اختلفوا: فاخلوارج أخرجوه من اإلميان وأدخلوه ِف الكفر, وادلعتزلة َل يدخلوه ِف الكفروقالوا 
 ِبنزلة بني ادلنزلتني.

 ل ومدار النجاة ىو التصديق فقط.مذىب ادلرجئة, قالوا: ال حاجة للعم - والثالث
 فصار اْلولون وادلرجئة على طرِف نقيض.

مذىب أىل السنة واجلماعة وىم بني بني, قالوا: إن اْلعمال ال بد منها, لكن تاركها  – والرابع
 مفسق, ال مكفر, فلم يشددوا فيها كاخلوارج وادلعتزلة, وَل يهونوا أمرىا كادلرجئة.

افَتقوا فرقتني, فأكثر احملدثني إَل أن اإلميان مركب من اْلعمال,  –ة واجلماعة أي أىل السن –ُث ىؤالء 
وأكثر الفقهاء وادلتكلمني إَل أن اْلعمال غري داخلة ِف اإلميان,  –رْحو اهلل تعاَل  –وإمامنا اْلعظم 

التعبري, فإن  مع اتفاقهم مجيعاً على أن فاقد التصديق كافر, وفاقد العمل فاسق, فلم يبق اخلالف إال ِف
بل يبقى اإليمان مع السلف وإن جعلوا اْلعمال أجزاء, لكن ال بيث ينعدم الكل بانعدامها, 

 انتفائها.
وإمامنا أبو حنيفة وإن َل جيعل اْلعمال جزًء, لكنو اىتم ّٔا وحرض عليها وجعلها أسباباً سارية ِف َّناء 

جئة, إال أن تعبري احملدثني القائلني ِبزئية اْلعمال, دلا كان أبعد من ادلرجئة اإلميان, فلم يهدرىا ىدر ادلر 
فإنو كان أقرب إليهم من  –رْحو اهلل تعاَل  –ادلنكرين جزئية اْلعمال, ِبالف تعبري إمامنا اْلعظم 

 مي احلنفية باإلرجاء, وىذا كما ترى جور علينا, فاهلل ادلستعان.حيث نفي جزئية اْلعمال: رُ 
لو كان االشَتاك مع ادلرجئة بوجو من الوجوه التعبريية كافيًا لنسبة اإلرجاء إلينا, لزم نسبة االعتزال و 

إليهم, أي: إَل احملدثني,فإهنم, أي ادلعتزلة, قائلون ِبزئية اْلعمال أيضًا كاحملدثني, ولكن حاشاىم من 
لو نصح, ال مراماة ومنابزة االعتزال, وعفا اهلل عمن تعصب ونسب إلينا اإلرجاء, فإن الدين ك

 وال قوة إال باهلل العلي العظيم"باْللقاب! وال حول 
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 "المبحث السادس" 
 قسمان االرجاء عند مرجئو الفقهاء

ل  مجَ أحسن من أ,ومن  بدعةرجاء وإرجاء سنو إَل قسمني : إرجاء اإلالفقهاء  مرجئةقسم       
الرفع والتكميل دى احلنفى ادلاتريدى  قال ىف كالمهم ىف ىذا أبو احلسنات عبداحلى اللكنوى اذلن

 :  525-522ألبى الحسنات اللكنوي ص
اهلل  ِبعرفةميان اإليكتفون ىف  ادلرجئةن أ:  الرجئة, وبني اعتقاد  السنةىل أ"ومجلو التفرقو بني اعتقاد 

 نافعة , ميان من الطاعات وما سوى الكفر من ادلعاصى غري ُمضرٍة والاإلوضلوه , وجيعلون ما سوى 
 ويتشبثون بظاىر حديث )من قال ال الو ااّل اهلل دخل اجلنة( 

ميان ادلعرفة , بل البد من اإليقولون : ال يكفى ىف   -مرجئة الفقهاء من يعنى أصحابو-وأىل السنو
ميان , تُوِصُل اإلضرة مع ن الطاعات مفيدة, وادلعاصى مُ وأقرار اللساىن , اإلالتصديق االختياري مع 

 َل دار اخلسران . إها صاحب
 :أن االرجاء يطلق على قسميناَل ادلشتغل بكتب التواريخ وأْساء الرجال : والذى جيب علمو على العَ 

  

 .نفاً أ: االرجاء الذى ىو ضالل, وىو الذى مر  حدىماأ
واجلماعة خارجًا , وذلذا  السنة, وال يكون صاحبو عن أىل  بضاللة: االرجاء الذى ليس  وثانيهما

 أىل السنة  ومرجئة,  الضاللة مرجئةفرقتان  :  ادلرجئةن أروا ذك
, ال من  ةىل السنأُعدوا من مرجئو وأبو حنيفو وتالمذ تو وشيوخو وغريىم من الرواة  االثبات اَّنا 

 " الضاللة مرجئة
 قلُت:

أن التسفيو فظن أبو احلسنات أن تسفيو أىل السنة للمرجئة إَّنا راجع إَل غالة ادلرجئة,وىذا باطل إذ 
معنوي وليس راجع إَل مجيع فرق ادلرجئة ِبا فيهم مرجئة الفقهاء إذ أن اخلالف بينهم وبني أىل السنة 

 كما يقولو من ال يعلم.  لفظي
 505الفرق بين الفرق للبغدادي صوقال زلمد زاىد الكوثري احلنفى ادلاتريدى انظر ىامش 

ىب حنيفة  ىف أ, وزلققو علماء أصول الدين مع  ادلعتزلة وأ َل معتقد اخلوارجإجير  ُد العمل ركناً "....عَ  
 إلرجائو العمل من الركنية  فقطرجاء ؛ باإل بادلسألةط خِبا ن رماه بعض من َل َيُ أن سبق وأذلك , 

وه احلق, وزعم خالف ذلك ُموقع ىف ال يعدُ  سنةارجاء , كما نص عليو حديث مسلم , ولكن ىذا 
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 ....." وادلعتزلةمعتقد اخلوارج 
 :تعليقا على قول أىب ادلظفر االسفرائيَن –وقال 

 الطاعةميان , كما ال تنفع ؛ الهنم يؤخرون اإل مرجئةَّنا ّْسو التأخري,وإىو  اللغةرجاء ىف اإل أنواعلم " 
 "مع الكفر

 

ىل الدين, فيجب الَتوى ىف عزوىا , وللمصنف تساىل ىف شرح أوىذه بدعة شنيعة يِبأ منهما  :قال
الذى  السنةرجاء إفهو َل احلسن بن زلمد ابن احلنفية , إرجاء الذى ينسب اإلادلرجئو , وأما  مذاىب

رجاء بإميان وَتليده ىف النار , وىو القول اإلخراج مرتكب الكبرية من إىف  وادلعتزلةَيالف بو اخلوارج 
ش التبصري ىف الدين ن شاء عفا عنو , وعلى مجهور أىل احلق(انظر ىاموإن شاء عذبو إَل اهلل إأمره 

 ٓٙومتيز الفرقة الناجية عن فرق اذلالكني ص
 : عندىم نوعان –ن االرجاء أ من ىذا صُ لخفن

 مفيدةن الطاعات أمع قوذلم  يةرجاء العمل من الركنإرجاء سنة, وىم قائلون بو, وىو إ ول:األ
ن شاء وإن شاء عذابو إاهلل  مشيئةميان, توصل صاحبها دار اخلسران فهو َتت اإلوادلعاصى مضرة مع 

 عفا عنو.
 

 031قال الشهرستانى فى نهاية اإلقدام فى علم الكالم ص
ميان ىف اإللو حىت يقال بعدمو يكفر وَيرج من  مقوماً  أن العمل غري داخل ىف االميان ركناً  لم قطعاً فعُ "

لو حىت يقال بعدمو ال  الزماً  ميان تكليفاً اإلاحلال , ويعذب وَيلد ىف النار ىف ثاىن احلال , وغري خارج 
 ."ىف ادلآل وجزاءً  ىف احلال , وال استوجب عقاباً  وزجراً  يستحق لوماً 

 

 . واعتقاد السلف السنووىذا النوع بعينو ىو ما يدعيو مرجئو العصر أنو  قلُت:
 .ميان كما ال تنفع الطاعة مع الكفراإلال تضر مع  ادلعصيةن "أ رجاء بدعة , وىو قولإ والثانى :

رأينا من , فخرجوا برأى ْسعنا و  حاول مجاعو منهم التوفيق بني مذىب أىل السنة ومذىب ادلرجئة وقد
 يدعى أنو مذىب السلف.

  552وقال ابو الثناء الالمشى الماتريدى التمهيد لقواعد التوحيد ص -5

شافعى )قال فقهاء أىل احلديث كمالك بن أنس إمام أىل ادلدينة , وكاْلوزاعي إمام أىل الشام وكال
وغريىم من متكلمى أىل احلديث كإسحاق بن راىويو واْحد بن  –رْحهم اهلل –إمام أىل احلجاز 
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 حنبل وضلوىم : أن االميان ىو إقرار والتصديق واالعمال الصاحلة وبو قالت اخلوارج وادلعتزلو 
 ٗتح :الفلِيَ ْزَداُدوا ِإميَانًا َمَع ِإميَاهِنِمْ   وإَّنا قالوا ذلك ؛ لقولو تعاَل 

 [ٖٗٔ]البقرة: َوَما َكاَن اللَُّو لُِيِضيَع ِإميَاَنُكمْ والتكون الزياده ىف اإلميان إال باْلعمال الصاحلة وقال تعاَل 
ليست بركن اصلى فى االيمان عند اىل  إال أن األعمال الصالحةصالتكم , ْسى الصالة إميانا  يأ

ىت قالوا بزوال االميان اخلوارج ىى ركن اصلى  حوعند  حىت اليزول االميان عندىم بزواذلا. الحديث
 بزواذلا"

  014قال ابو حامد الغزالى قواعد العقائد ص  -0

                       ميان حاصل دون العمل , وقد اشتهر عن                        فقد مال االختيار إَل أن اإل)فان قلت :  
 معناه ؟ فما ميان : عقد وقول عمل(اإلالسلف قوذلم )

 (نو مكمل لو ومتممألاليبعد أن يعد العمل من اإلميان ؛ قلنا : 
 مام االشعرية .ازى إفخر الدين محمد بن عمر الر   -5

 ٖ٘ٔقال ىف كتابو مناقب االمام الشافعى ص    
ال التصديق اإلميان ليس إميان قول وعمل واعتقاد .وقال ادلتكلمون : قد نقلنا عن الشافعى أن اإل" 

 ُث ذكر أدلتهم. -ده و واحتجوا عليو بوج بالقلب
ادلعائب فإنو الذى ذىب إليو مذىب قوي ىف ن قول الشافعى ال ميكن جعلو من واعلم أُث قال " 

االستدالل واالحتجاج بو إال أن الذى اختاره علماء اْلصول من أصحابنا ىو ىذا القول الثاىن,واعلم 
ن ادلسمى الشىء اذا كان أقد تقرر ىف بدائو العقول : خر , فيقولون : ن القوم قد يقرون من وجو آأ

من  , فلو كان العمل جزءاً ن يفوت ادلسمى شياء , البد وأحد تلك اْلموع  أشياء فعند فوات أرل
ن العمل إميان , ولكن الشافعى يقول : مسمى اإلميان ؛ لكان عند فوات العمل وجب أن ال يبقى اإل

 مع فوات العمل , فكان ىذا مناقضة" ميان باقٍ اإل:  داخل ىف مسمى االميان , ُث يقول
 وقال ىف موضع اخر :

بعضها فقد فات ذلك مور فعند فوات ّٓموع أ وىذا ىف غايو الصعوبو ؛ ْلنو لو كان اإلميان إْساً "
 "ميان.آّموع فوجب أن ال يبقى اإل

 قلُت:
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ن أعوبة , وسبب ذلك شبهتهم اية الص, بل جعلو ىف غ فقد استشكل قول الشافعى وراه متناقضاً 
  .ذا زال بعضها َل تبق عشرةوال بعض أجزائها كالعشرة فإنو إتزول بز  –عندىم  –احلقيقو ادلركبة

  "لزم زوالو بزوال بعضها عمال , ظاىرة وباطنةمن أقوال وأ ذا كان اإلميان مركباً "فإقالوا : 
اْلصل ن جييب فيقول : وللشافعى أفقال : ) جاب الرازي لدفع ما راه تناقضا ىف اعتقاد الشافعى ,ُث أ

توابع الشىء قد و  يمان وتوابعوفأما األعمال  فإنها من ثمرات اإلقرار واالعتقاد , ىف اإلميان ىو اإل
غصان يطلق عليو اسم اْلصل على سبيل آّاز وإن كان يبقى اإلسم مع فوات تلك التوابع , كما أن أ

 "غصان فكذلك ىا ىنا مع أن اسم الشجرة باق بعد فناء اْل إهنا من الشجرةالشجره قد يقال : 
 فقال: (ٕٙٚ/  ٛٔ) -وقد رد شيخ اإلسالم رْحو اهلل على كالم الرازى ىذا ىف رلموع الفتاوى قلُت:

َهةِ  ب ْ ميَاِن َأنَّ اْلَقائِِلنَي : أَنَُّو اَل يَ َتبَ عَُّض قَاُلوا : إنَّ احلَِْقيَقَة ا َوَأْصُل الشُّ َبَة ِمْن أُُموٍر َمىَت َذَىَب ِف اإْلِ ْلُمرَكَّ
َبِة ِمْن آَحاٍد فَ َلْو قُ ْلَنا : إنَُّو يَ َتبَ عَّضُ   َلزَِم َزَواُل بَ ْعِض بَ ْعُض َأْجزَائَِها انْ تَ َفْت تِْلَك احلَِْقيَقُة َكاْلَعَشَرِة اْلُمرَكَّ

 احلَِْقيَقِة َمَع بَ َقاِء بَ ْعِضَها فَ يُ َقاُل ذَلُْم . 
رِْكيِب َلِكْن اَل يَ ْلَزُم َأْن يَ زُ إَذا زَاَل  ِب تَ ُزوُل اذْلَْيَئُة ااِلْجِتَماِعيَُّة احْلَاِصَلُة بِالت َّ وَل َسائُِر بَ ْعُض َأْجزَاِء اْلُمرَكَّ

ميَاُن اْلُمَؤلَُّف ِمْن اْْلَقْ َواِل اْلَواِجَبِة َواْْلَْعَماِل اْلَواِجَبِة اْلَباِطَنِة َوالظَّ  اِىَرِة ُىَو اْلَمْجُموُع اْلَواِجُب اْْلَْجزَاِء َواإْلِ
نَِّة ِف ِمْثِل اْلَكاِمُل َوَىِذِه اذْلَْيَئُة ااِلْجِتَماِعيَُّة تَ ُزوُل ِبَزَواِل بَ ْعِض اْْلَْجزَاِء َوَىِذِه ِىَي اْلَمْنِفيَُّة ِف الْ  ِكَتاِب َوالسُّ

 قَ ْولِِو : 
قَ ْولو تَ َعاََل  إَلَْ َوَعَلى َذِلَك َجاءَ  اَل يَ ْزِّن الزَّاِّن  َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّو َوَرُسولِِو ُُثَّ َلَْ يَ ْرتَابُوا ""  إَّنَّ

ميَاِن بَ ْعدَ  َوَلِكْن اَل يَ ْلَزُم َأْن تَ ُزوَل َسائُِر اأْلَْجَزاءِ اآْليَاِت   ؛ َواَل أَنَّ َسائَِر اْْلَْجزَاِء اْلَباِقَيِة اَل َتُكوُن ِمْن اإْلِ
َىَذا اْلَكَماُل وَلَْ يَ َزْل َسائُِر َزَواِل بَ ْعِضِو . َكَما َأنَّ َواِجَباِت احلَْجّْ ِمْن احلَْجّْ اْلَواِجِب اْلَكاِمِل َوِإَذا زَاَلْت زَاَل 

اُه أَْعَضاُؤُه ُكلَُّها ُُثَّ َلْو ُقِطعَ  ْنَساُن اْلَكاِمُل َيْدُخُل ِف ُمَسمَّ ْت َيَداُه َورِْجاَلُه َلَْ ََيْرُْج َعْن احلَْجّْ . وََكَذِلَك اإْلِ
َجَرةِ  ْنَساِن َوِإْن َكاَن َقْد زَاَل ِمْنُو بَ ْعُض َما َيْدُخُل ِف ااِلْسِم اْلَكاِمِل . وََكَذِلَك َلْفُظ الشَّ َواْلَباِب  اْسِم اإْلِ

ى ِف َحاِل كَ  َوبَِهَذا َماِل َأْجزَائِِو بَ ْعَد َذَىاِب بَ ْعِض َأْجزَائِِو . َواْلبَ ْيِت َواحْلَاِئِط َوَغرْيِ َذِلَك يَ تَ َناَوُل اْلُمَسمَّ
اِفِعيّْ ؛ فَِإنَّ َمذْ  َهُة الَِّتي َأْوَرَدَىا الرَّاِزيَّ َوَمْن ات َّبَ َعُو كاألصبهاني َوَغْيرِِه َعَلى الشَّ ب ْ َىَبُو ِفي تَ ُزوُل الشُّ

َلفِ  َهِة اْلَفاِسَدِة َعَلى  َذِلَك َمْذَىُب ُجْمُهوِر َأْىِل اْلَحِديِث َوالسَّ ب ْ َوَقْد اْعتَ َرَض َىُؤاَلِء ِبَهِذِه الشُّ
َلِف . ارِِع فَ َلْيَس َما أََمَر اللَُّو بِِو ُكلَّ َعْبٍد ُىَو َما أََمَر اللَُّو بِِو غَ  السَّ ميَاُن يَ تَ َفاَضُل ِمْن ِجَهِة الشَّ َرُه َواَل َواإْلِ ي ْ

ُب َعَلى ُكلّْ  ميَاُن الَِّذي جيَِ ْساَلِم َيُكوُن الرَُّجُل ُمْؤِمًنا َكاِمَل  اإْلِ ُب َعَلى َغرْيِِه َبْل َكانُوا ِِف أَوَِّل اإْلِ َعْبٍد جيَِ
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ميَاِن ُمْسَتِحقِّا لِلث ََّواِب إَذا فَ َعَل َما أَْوَجَبُو اللَُّو َعَلْيِو َوَرُسولُُو َوِإْن َكاَن َلَْ يَ َقْع ِمْنُو  ِبَا  التَّْصِديُق اْلُمَفضَّلُ اإْلِ
ا َوَماَت قَ ْبَل َلَْ يَ ْنزِْل ِمْن اْلُقْرآِن وَلَْ َيُصْم َرَمَضاَن وَلَْ ََيُجَّ اْلبَ ْيَت َكَما َأنَّ َمْن آَمَن ِف َزَمِنَنا َىَذا إميَ  انًا تَامِّ

ميَاِن الَِّذي َوَجَب َعَلْيِو َكَما  أَنَُّو ُمْسَتِحقّّ لِلث ََّواِب َعَلى إميَانِِو ُدُخوِل َوْقِت َصاَلٍة َعَلْيِو َماَت ُمْسَتْكِماًل ِلْْلِ
  َذِلَك.

ا بَ ْعَد نُ ُزوِل َما نَ َزَل ِمْن اْلُقْرآِن َوِإجَياِب َما أَْوَجَبُو اللَُّو َوَرُسولُُو ِمْن اْلَواِجَباِت َومَتَكَّ  َن ِمْن ِفْعِل َذِلَك فَِإنَُّو َوأَمَّ
رَِّد َما َكاَن َيْسَتِحقُّ بِِو الث ََّواَب قَ ْبَل َذِلَك فَِلَذِلَك يَ ُقوُل َىُؤاَلِء : َلَْ َيُكْن اَل َيُكوُن ُمْسَتِحقِّا لِلث ََّواِب ِبُجَ 

ميَاَن الَِّذي ُشرَِع ذِلََذا َأْعَظُم ِمْن اإْلِ  ميَاِن الَِّذي ُشرَِع َىَذا ُمْؤِمًنا ِبَا َكاَن بِِو ُمْؤِمًنا قَ ْبَل َذِلَك َوَىَذا ِْلَنَّ اإْلِ
ُب َعَلْيوِ ذِلَذَ  ُب َعَلى اْلَعاِجِز َعْنُو َوَصاِحُب اْلَماِل جيَِ ُب َعَلْيِو َما اَل جيَِ  ِمْن ا وََكَذِلَك اْلُمْسَتِطيُع احلَْجَّ جيَِ

ا تَ َفاِصيُلُو ِمْن ِجَهِة اْلَعْبِد فَ َتارَ  َدٌة . َوأَمَّ ُب َعَلى اْلَفِقرِي َوَنظَائِرُُه ُمتَ َعدّْ قْ َراِر الزََّكاِة َما اَل جيَِ ًة يَ ُقوُم َىَذا ِمْن اإْلِ
ْنَساَن َواْلَعَمِل بَِأْعَظَم شلَّا يَ ُقوُم ِبِو َىَذا . وَُكلُّ َأَحٍد يَ ْعَلُم َأنَّ َما ِف اْلَقْلِب ِمْن اْْلُُموِر يَ تَ َفاَضلُ   َحىتَّ إنَّ اإْلِ

ُد نَ ْفَسُو َأْحَيانًا أَْعَظَم ُحبِّا لِلَِّو َوَرُسولِِو َوَخشْ  اًل َعَلْيِو ؛ َوِإْخاَلًصا ِمْنُو ِف بَ ْعِض جيَِ َيًة لِلَِّو َوَرَجاًء ِلَرْْحَِتِو َوتَ وَكُّ
َعْن َأْْحَد َوَقْد َقاَل  اْْلَْوقَاِت . وََكَذِلَك اْلَمْعرَِفُة َوالتَّْصِديُق تَ تَ َفاَضُل ِف َأَصحّْ اْلَقْوَلنْيِ َوَىَذا َأَصحُّ الرَّْوايَ تَ نْيِ 

ُر َواحِ  َحابَِة َكُعَمرِ َغي ْ ْدنَاُه ْبِن َحِبيٍب اخلطمي َوَغرْيِهِ  ٍد ِمْن الصَّ ُقُص فَِإَذا ذََكْرنَا اللََّو َوْحَِ ميَاُن يَزِيُد َويَ ن ْ : اإْلِ
ْعَنا َفَذِلَك نُ ْقَصانُُو."  َوَسبَّْحَناُه فَِتْلَك زِيَاَدتُُو َوِإَذا َغَفْلَنا َوَنِسيَنا َوَضي َّ

 ىذا البحث الرد أىل السنة ,من منهج أىل البدع ,وليس مقصودى ىف فبهذا يكون قد ظهر منهج
إذ مقصودى ىو إظهار منهج أىل السنة من منهج ادلخالفني لو ,وعدم اإلغَتار  على شبهات ادلخالفني

اْلدلة من ,واما ما عندىم مذىب أىل البدع ىل السنة وىف حقيقة القول ىو يظهر ظهر قول أِبن يُ 
 منهم, فما ىى إال رلرد شبهات متشأّات.ظنوىا أدلة زعماً 

وقد ذكر العالمة صاحل آل الشيخ ضوابط دلعرفة ادلتشابو,ِبعَن كيف تعرف أن ىذا من باب 
شرحو على أصول اإليمان لْلمام المجدد محمد ابن عبد ادلتشابو,فقال سلمو اهلل وحفظو ىف 

 002الوىاب ص
 حملكم؟كيف تعرف ادلتشابو من ا قال:"وىنا مسألة وىى:

 ادلتشابو ىو اجلواب:
 الذى خالفتو اْلدلة الكثرية.   -ٔ
 وخالفتو القواعد.  -ٕ
 وَل تأخذ بو اجلماعة.  -ٖ
 "وَل يأخذ بو اْلئمة وإَّنا وجهوه وبينوا معناه.  -ٗ
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 "المبحث السابع"
 اختالف الناس فى مسمى اإليمان

 

 (052/  5قال العالمة عبدالعزيز الراجحي شرح العقيدة الطحاوية )
 اْلقوال ِف ىذه ادلسألة  وخالصة

أنو ذىب اْلئمة الثالثة مالك والشافعي وأْحد ومجهور أىل السنة واْلوزاعي  المذىب األول :
وإسحاق ابن راىويو وسائر أىل احلديث وأىل ادلدينة وأىل الظاىر ومجاعة من ادلتكلمني, وىو قول 

القلب باجلنان وإقرار باللسان وعمل الصحابة والتابعني واْلئمة والعلماء إَل أن اإلميان تصديق ب
 باجلوارح, فاإلميان تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالقلب وعمل باجلوارح, أربعة أشياء .

ان, اإلميان قول وأحيانا يقولون: اإلميان قول وعمل اإلميان قول وعمل والقول قسمان, والعمل قسم
يشهد أن ال إلو إال اهلل وعمل ن وىو النطق وقول اللسا واإلقرار وىو التصديق وعمل قول القلب

 وىو النية واإلخالص وعمل اجلوارح,القلب, 
ال بد منهما قول مع عمل, فهو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل باجلوارح, يزيد  

وعمل بالطاعة, وينقص بادلعصية, وذلذا يقول العلماء: تصديق باجلنان, يعِن القلب, وإقرار باللسان, 
باْلركان, يعِن اجلوارح, يزيد بالطاعة, وينقص بادلعصية, ىذا ىو احلق الذي تدل عليو النصوص من  

 "كتاب اهلل وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم والذي أمجع عليو الصحابة والتابعون واْلئمة .
 وىو مذىب أىل احلق.

 من أصحابو وْحاد ابن أيب سليمان شيخ وكثري -رْحو اهلل-مذىب اإلمام أيب حنيفة  المذىب الثاني:
أيب حنيفة ذىبوا إَل ما ذكره الطحاوي من أن اإلميان شيئان اإلقرار باللسان والتصديق باجلنان, كما 
قال ادلؤلف: يكون اإلميان مكون من شيئني: إقرار باللسان وتصديق بالقلب, وىذه الرواية عليها مجهور 

 أصحاب اإلمام أيب حنيفة ادلذىب .
ذىب بعض أصحاب أيب حنيفة, وىي رواية عن اإلمام أيب حنيفة أيضا, وإليها ذىب أبو  الثالث:

منصور ادلاتريدي: أن اإلميان تصديق بالقلب فقط, تصديق باجلنان, واإلقرار باللسان ركن زائد ليس 
اهلل, ىكذا بأصلى, بل ىو شرط إجراء أحكام اإلسالم ِف الدنيا, ولو َل يقر بلسانو, فهو مؤمن عند 

يقولون ىذا مذىب من؟ رواية عن اإلمام أيب حنيفة ومذىب أيب حنيفة ومذىب ادلاتريدية, يقولون: 
اإلميان شيء واحد, التصديق بالقلب, واإلقرار باللسان ىو مطلوب, لكن ليس من اإلميان شرط 
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و مؤمن عند اهلل, ولو إلجراء أحكام اإلسالم , فإذا َل يقر بلسانو قتل, لكن إذا كان مصدق بقلبو, فه
قتل؛ ْلن اإلميان ىو التصديق بالقلب, واإلقرار ىذا أيضا من اإلميان مطلوب إلجراء أحكام اإلسالم, 

 ولو َل ينطق يعِن بالشهادتني, وىذا باطل .
 

ذىب الكرامية اتباع زلمد بن كرام إَل أن اإلميان ىو اإلقرار باللسان فقط, مذىب  المذىب الرابع:
اإلميان ىو النطق باللسان فقط, قالوا ولو َل يصدق بقلبو, فهو مؤمن يكفي أن يقر بلسانو, الكرامية 

لكن إذا َل يصدق بقلبو, فإنو يكون منافقا , فادلنافقون عند الكرامية مؤمنون كاملو اإلميان, لكن 
تني, وىو يقولون بأهنم يستحقون الوعيد الذي أوعدىم اهلل, فعلى مذىب الكرامية إذا نطق بالشهاد

مكذب ِف الباطن يكون مؤمنا, وَيلد ِف النار, فيكون سللدا ِف النار, وىو مؤمن على مذىب 
 الكرامية, وىذا من أبطل الباطل, وىو ظاىر الفساد ْلنو يلزم َتليد ادلؤمن الكامل اإلميان ِف النار .

درية , ذىبوا إَل أن مذىب اجلهم بن صفوان وأبو احلسني الصاحلي أحد رؤساء الق المذىب الخامس:
اإلميان ىو ادلعرفة بالقلب, أي معرفة الرب بالقلب, والكفر ىو اجلهل بالرب, يعِن ىو جهل الرب 
بالقلب, مذىب اجلهم يقول اإلميان معرفة الرب بالقلب, إذا عرف ربو بقلبو, فهو مسلم, وإذا جهل 

قيل, وأظهر ما قيل ِف الفساد ِف مسمى  ربو بقلبو فهو كافر, وىذا القول أظهر فسادا شلا قبلو أفسد ما
اإلميان, ىو مذىب اجلهم ويلزم عليو, أي يلزم على مذىب اجلهم أن فرعون وقومو كانوا مؤمنني, فإهنم 
عرفوا رّٔم بقلؤّم, وعرفوا صدق موسى وىارون عليهما الصالة والسالم, وَل يؤمنوا ّٔما, وذلذا قال 

َماَواِت َواْْلَْرِض بصائرَلَقْد َعِلْمَت مَ موسى لفرعون:  وقال اهلل تعاَل:  ا أَنْ َزَل َىُؤاَلِء ِإالَّ َربُّ السَّ
َها أَنْ ُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوِّا فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ  َقَنت ْ فيكون إذا فرعون  َوَجَحُدوا َِّٔا َواْستَ ي ْ

 بو .على مذىب اجلهم مؤمن؛ ْلنو عرف ربو بقل
وأيضا أىل الكتاب اليهود والنصارى مؤمنون على مذىب اجلهم؛ ْلهنم يعرفون النُّيِب صلى اهلل عليو 

َناُىُم اْلِكَتاَب يَ ْعرِفُونَُو َكَما يَ ْعرِفُوَن أَبْ َناَءُىمْ وسلم كما يعرفون أبناءىم, فقال اهلل تعاَل:   .الَِّذيَن َآتَ ي ْ
ك يلزم على مذىب اجلهم أن يكونوا مؤمنني كذلك أبو طالب وىؤالء كفرة بإمجاع ادلسلمني, ومع ذل

 عم النُّيِب صلى اهلل عليو وسلم يكون مؤمنا عند اجلهم, ْلنو عرف ربو حيث قال ِف قصيدتو ادلشهورة .
 ا*** من خري أديان الِبية دينً  ولقد علمت بأن دين زلمدٍ 

 اا ِف ذاك مبينً *** لوجدتِن ْسحً  لوال ادلالمة أو حذاري سبةٍ 
بل إن إبليس يكون عند اجلهم مؤمنا كامل اإلميان, فإنو َل جيهل ربو بل ىو عارف بربو قال اهلل تعاَل 
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َعثُونَ عن ابليس:  ُهْم  قَاَل َربّْ ِبَا أَْغَويْ َتِِن  قَاَل َربّْ فَأَْنِظْرِّن ِإََل يَ ْوِم يُ ب ْ قَاَل فَِبِعزَِّتَك َْلُْغِويَ ن َّ
 عارف بربو . إذا ابليس َأمْجَِعنيَ 

فيكون مؤمنا على مذىب اجلهم, والكفر عند اجلهم ىو اجلهل بالرب, الكفر عند اجلهم, ىو أن جيهل 
 ربو بقلبو, يقول العلماء:

وال أحد أجهل من اجلهل بربو, فإنو جعل ربو الوجود ادلطلق, ومعَن الوجود ادلطلق الذي َل يقيد باسم 
 ىف الذىن؛ ْلنو سلب عن اهلل مجيع االْساء والصفات, وال وال صفة, َل يثبت وجودا هلل اجلهم إال

جهل أكِب من ىذا, فيكون اجلهم كافرا بشهادتو على نفسو يكون اجلهم كافرا من تعريفو, نأخذ من 
تعريفو أنو كافر؛ ْلنو عرف الكفر: ىو اجلهل بالرب وال أحد أجهل منو بربو, حيث جعل ربو الوجود 

 ال صفة, فيكون اجلهم كافرا بشهادتو على نفسو .ادلطلق الذي ال اسم لو و 
مذىب اخلوارج يقولون: اإلميان مجاع الطاعات كلها مجيع الطاعات كلها إميان,  المذىب السادس:

لكن من قصر ِف واحد منها كفر إذا عق والديو كفر, إذا شهد الزور كفر, إذا ترك طاعة من الطاعات 
 خرج من اإلميان, ودخل ِف الكفر .

 

مذىب ادلعتزلة قالوا: اإلميان مجاع الطاعات كلها, كما قال اخلوارج, لكن قالوا من  مذىب السابع:ال
 قصر عن شيء منها فهو فاسق, ال مؤمن وال كافر .

 

روى ابن القاسم عن مالك أن اإلميان يزيد, وتوقف ِف نقصانو, ولكن روى عنو عبد  المذىب الثامن:
ماعة من أىل احلديث, واحلمد وعلي ىذا فمذىبو يوافق مذىب اجلالرازق بن نافع أنو يزيد وينقص, 

 ".هلل
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 المبحث الثامن
 مصطلح االعمال شرط الصحة

 

التحقيق أنو ال يصح إطالق مصطلح اْلعمال شرط صحة ,وإَّنا العمل ركٌن ىف اإلميان,ْلن الشرط 
ا مشهور لكل من درس يكون خارج عن ماىية الشئ وأما الركن فهو داخل ماىية الشئ,وىذ

شرح العقيدة الطحاوية فى سؤال وجو اْلصول.وشلن وضح ىذا العالمة صال آل الشيخ ىف 
 (225/  5لفضيلتو)

ىل القول أنَّ العمل شرط ِف صحة اإلميان صحيح, وإذا كان غري صحيح نرجو ذكر السبب, السائل:
 وكذلك القول إن العمل شرط ِف كمال اإلميان؟

 الجواب:
إيضاح مسألة وأنا أوضحتها لكم عدة مرّات وِف شرح الطحاوية أيضًا َفصَّْلَنا الكالم فيها, ِف ينبغي  

 الواسطية.
ى اإلميان.  كلمة )شرط( ال يُْدِخُلَها أىل السنة ِف الكالم على ُمَسمَّ

 اإلميان لو حقيقة, وحقيقتو الِت يقوم عليها ىي أركانو وليست شروطو.
 اْلركان فهي ما تقوم عليو حقيقة الشيء.الشرط يسبق ادلشروط, أما 

 فإذا َل قامت اْلركان فما قامت حقيقة اإلميان.
فاإلميان قول وعمل: قول اللسان, تصديق اجلنان, عمل اْلركان. ىذه َأرَْكاٌن لْلميان )القول والعمل 

ى اإلميان: واإلعتقاد( وليست شروطاً؛ ْلنَّ الشروط خارجة عن ادلسمى, والسلف أمجعوا على أنَّ مُ  َسمَّ
ُزوا عن باقي الفرق اْلخرى.  اإلعتقاد والقول والعمل. وبو متي َّ

 ذلذا إدخال كلمة شرط تدل على عدم فهم حقيقة َمْعََن الركن وحقيقة معَن الشرط.
 قبل أن يُ ْبَحْث ىل ىو شرط كمال أو شرط صحة, ىذا ليس بثاً صحيحاً ْلنو:

 عندنا أنَّ العمل ركن ِف اإلميان. -
 عند اخلوارج العمل شرٌط ِف صحة اإلميان. -
 وعند ادلعتزلة أنو شرط ِف الصحة. -

 عندنا ليست كذلك؛ بل العمل ركن من اْلركان.
َيات الِت تدل على اْلْساء بَاَن لك  َسمَّ

ُ
إذا نظرت إَل أنواع احلكم التكليفي واحلكم الوضعي وماِىيَّْة ادل
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 عِن ال ميكن أن يُ َتَصوَّْرالشيء إال بو.أنَّ الركن ىو ما يقوم عليو الشيء؛ ي
ٌح لألركان, كيف؟  والشرط ىو ُمَصحّْ

 خذ مثاًل البيع, ما أركان البيع, ىل َتفظها؟
 ىل َتفظ أركانو كذا وكذا ِحْفظَاً؟

ال, ىي ُمَتَصوَّرَة, ْلنَّ الركن ىو ما تقوم عليو حقيقة الشيء, بدونو ال ميكن أن يقوم ىذا الشيء, يعِن 
 مسماه.يقوم 

 ِف البيع مثال إذا قيل لك ما أركان البيع, ماذا تقول, أركان البيع ما ىي؟
 -وإال فمن الذي يبيع؟-ال بد من بائع, 

 .-صحيح؟-وال بد من مشَتي 
 إَل. -بعتك, اشَتيت-وال بد من صيغة تبادل  -شيء يقع عليو البيع-وال بد من ُمْثَمْن 

 ركان؟لكن اْلخ قال: الثمن, ىل الثمن من اْل
 بال مثٍن موجود, يكون الثمن غري موجود أو يكون إَل... -يعِن صورة البيع تقع-ميكن أن يقع البيع 

ْثَمْن الذي يقع عليو البيع, السلعة الِت تبايعوىا.
ُ

 فالثمن من مقتضيات البيع لكن ليس ركناً, ادلهم ادل
 إذا أتينا للشرط, شروط البيع, شروط البيع إيش؟

َحا  ْت ىذه اْلركان.ىي ُمَصحّْ
 يعِن مثاًل تقول البائع, إذا قلنا الشرط, الشرط ما معناه عند أىل العلم؟

ُح أن يكون ىذا الرّكن شرعياً.  َشْرٌط ُيَصحّْ
 فالبائع ماَشْرطُُو ليكون تَصرُّفُُو شرعياً؟

 أن يكون من أىل التصّرف إَل...
ثَمن 

ُ
 اًل يقع عليو ادلعاملة؟ما شرط ىذا الركن ليكون ىذا ما -السلعة-طيب, ادل

يقول لك اشَتطوا أن يكون معلوماً, أن يكون لو مالية, ما يكون زلّرم إَل... أن يكون مباح النفع 
 إَل...

 إذاً فالشروط خارجة عن حقيقة الشيء وإَّنا ىي لتصحيح الشيء.
 خذ مثااًل آخر الصالة:

 أو فيها؟ حقيقة الصالة تقع باْلركان, أركان الصالة ىل ىي خارجة عنها
 ىل فيو ركن للصالة خاج عنها؟
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 كّل اْلركان ِف داخلها إبتداًء من تكبرية اإلحرام وإنتهاًء بالتسليمة, كلها ِف داخل مسمى الصالة.
 لكن الشروط؟

يقول إستقبال القبلة, نأيت للطهارة قْبل, صلي للبقعة, يعِن فيو أشياء قبل, وىناك النية تكون ُمْسَتْصَحَبة 
 إَل آخره.

, الذي يتكلم ِف اإلميان -وأنا أوضحت لكم ىذا ِف ما سبق لكن تأكيداً عليو-فإذاً ِف مسألة اإلميان 
وإذا تكلم عن العمل أتى بكلمة شرط فإنو َل يفهم مذىب السلف ْلنَّ الشرط, ال ميكن أن تقول 

 اإلميان قول وعمل وتقول العمل شرط.
 ط؟كيف يكون اإلميان قول وعمل, ويكون العمل شر 

 الشرط خارج عن احلقيقة.
فإذًا كانت حقيقة اإلميان قول وعمل, باتفاق السلف, باإلمجاع, بإمجاع السلف, حىت إن البخاري 

 رْحو اهلل ذكروا عنو أنو َل يْرِو ِف كتابو دلن َل يقل اإلميان قول وعمل.
 إذا كان اإلميان قول وعمل معناه ىذه حقيقة اإلميان, فكيف جُيعل العمل شرط؟

 فإذاً جعلنا العمل شرطاً معناه أخرجناه من كونو ركناً وجعلناه شرطاً للقول أو شرطاً لْلعتقاد.
 فإما أن َنْدُخْل ِف مذىب ادلرجئة أو ندخل ِف مذىب اخلوارج وادلعتزلة.

ُ لك ضرورة االتصال بعلم أصول الفقو وتعريفات اْلشياء حىت يُ ْفَهْم معَن  وىذه مسائل مهمة تُ بَ نيّْ
ي للطحاوية على حاشيتو."ال َحشّْ

ُ
 لفظ وداللتو, وىذا كتفصيل لْلمجال الذي بو َغلَّْظَنا ادل

 

 (55/  5شرح السنة لْلمام البغوى )
 وقولو :

 " ما اإلحسان " فإن معَن اإلحسان ىاىنا : اإلخالص , وىو 
 "واإلسالم معا. شرط في صحة اإليمان
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 "المبحث التاسع"
 ارج وأىل السنةالفارق بين مذىب الخو 

اختلط عند كثري من الناس بني فهم دخول اْلعمال ىف اإلميان وأهنا ركن ىف اإلميان,فقالوا لو قلنا إن 
قول وعمل والعمل ركن ىف  فهم يقولون اإلميان ,اإلميان ركن ىف اْلعمال لنكون بذلك وافقنا اخلوارج

 اإلميان.
ميان,فإن اخلوارج عندىم اإلميان ال يزيد وال وما أوقعهم ىف ذلك إال جلهلم ِبذىب السلف ىف اإل

ينقص,وبناًء عليو جعلوا آحاد اْلعمال ركنًا ىف اإلميان,ِبعَن كل عمل ِبفرده ركن ىف اإلميان,وأما أىل 
 السنة فعندىم جنس اْلعمال ركناً ىف اإلميان,

و يذكر اإليمان شرح العقيدة الطحاوية فقال حفظو اهلل وىووضح ىذا العالمة صاحل آل الشيخ ىف 
 5/142عند المخالفين 

 القول الرابع:
ىو قول اخلوارج وادلعتزلة وىو أنَّ اإلميان: اعتقاْد باجلنان أو تصديق باجلنان وإقرار باللسان وعمل 

 باجلوارح.
 واالنتهاء عن كلّْ منهيٍّ عنو., ِبُكلّْ مأموٍر بووىذا العمل عندىم 

ى اإلميان ِبفرده.فما أُمِرَ بو ُوُجوبًا فيدخل ِف مسم  ى اإلميان ِبُْفَرِدِه, وما هنَُِي عنو َترمياً فيدخل ِف مسمَّ
يعِن أنَّ كلَّ واجٍب يدخل ِف مسمى اإلميان على ِحَدْه, فيكون جزءًا وركنًا ِف اإلميان, وُكلُّ زلرٍم ِف 

 االنتهاء عنو يدخل ِف مسمى اإلميان ِبفرده.
ْلنَّ  وإذا فعل محرمًا من الكبائر فإنو يكفر؛, واجبًا فإنو يكفرفإذا تَ َرَك  وبناًء على ذلك قالوا:

 جزء اإلميان وركن اإلميان َذَىْب.
 فعندىم أنَّ ىذا العمل جزء واحد, إذا فُِقَد بعضو فُِقَد مجيعو.

 وبني اخلوارج وادلعتزلة خالف فيمن استحق النار باآلخرة ماذا يسمى ِف الدنيا؟
 على القول ادلعروف عندىم:

ى كافر. وىو عند اخلوارج ِف الدنيا -  ُيَسمَّ
 وعند ادلعتزلة ىو ِف منزلة بني ادلنزلتني ال يقال مؤمن وال يقال كافر. -

 مع اتفاقهم على أنو ِف النار سللْد فيها النتفاء اإلميان ِف حقو.
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 القول الخامس:
 ىو أنَّ اإلميان:ىو قول أىل احلديث واْلثر وقول صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم و 

, وقول باللسان وىو إعالن ال إلو إال اهلل زلمد رسول اهلل, وعمل -ومن االعتقاد التصديق-اعتقاد 
 باْلركان  وأنو يزيد وينقص.

 

 عز وجل. -ده جنس طاعة وعمل هلل ؛ يعِن أْن يكون عنويعنون بالعمل جنس العمل
إذا َذَىَب بعضو ذَىَب مجيعو أو إذا ُوِجَد بعضو  فالعمل عندىم الذي ىو ركن اإلميان ليس شيئًا واحداً 

ٌب من أشياء كثرية,   البد من وجود جنس العمل.ُوجد مجيعو؛ بل ىذا العمل ُمرَكَّ
وىل ىذا العمل الصالة؟ أو ىو أيُّ عمٍل من اْلعمال الصاحلة بامتثال الواجب طاعًة وترك احملرم 

 طاعًة؟
 دلسألة ادلعروفة بتكفري تارك الصالة هتاونا أو كساًل.ىذا َُثَّ خالٌف بني علماء ادللة ِف ا

 الفرق ما بين مذىب أىل السنة والجماعة وما بين مذىب الخوارج والمعتزلة: *
 أنَّ أولئك جعلوا تَ ْرَك أي عمل واجب أو فعل أي عمل زلّرم فإنو ينتفي عنو اسم اإلميان. -
إذا فات لكن ىذا العمل أبعاض ويتفاوت وأجزاء,  وأىل السنة قالوا: العمل ركن وجزٌء من ادلاىية؛ -

 .بعضو أو ذىب جزء منو فإنو ال يذىب كلو
فيكون ادلراد من االشَتاط جنس العمل؛ يعِن أن يُوَجَد منو عمٌل صاحل ظاىرًا بأركانو وجوارحو, يدلُّ 

 على أنَّ تصديقو الباطن وعمل القلب الباطن على أنو استسلم بو ظاىراً.
ِصٌل ِبسألة اإلميان واإلسالم, فإنو ال يُ َتَصوَّْر وجود إسالم ظاىر بال إميان, كما أنو ال يُ َتَصوَّْر وىذا ُمتَّ 

 باالنقياد لو بنوع طاعٍة ظاىراً." -عز وجل  -وجود إميان باطن بال نوع استسالم هلل 
 
 
 
 
 
 



          }51{ 

 ""المبحث العاشر 
 مصطلح جنس العمل

أن مصطلح جنس العمل مصطلح متداول وسائغ اإلستعمال فهذه رلموعة من النقوالت تتعلق ببيان 
 عند علماء أىل السنة واجلماعة.

 رْحو اهلل تعاِل -شيخ اإلسالم اْحد بن عبد احلليم بن تيمية  أواًل:
 (ٙٔٙ/ٚكما ِف رلموع فتاواه: )  -رْحو اهلل–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

يء من اْلعمال وأن إميان القلب التام بدون شمن لوازم إميان القلب  جنس األعمالوقد تقدم أن " 
 الظاىرة شلتنع..."

الجنس  فقول السلف: اإلميان قول وعمل؛ ليبينوا اشتمالو على" ٙٓ٘/ٚالفتاوى :  :-أيضًا  -وقال 
 ل واْلعمال"وَل يكن مقصودىم ذكر صفات اْلقوا

 

 -رحمو اهلل  -قال الحافظ ابن رجب الحنبلي  ثانياً:
 (ٛٓٔ/ٔجب ِف جامع العلوم واحلكم)قال احلافظ بن ر 

"والتحقيق ِف الفرق بينهما: )اإلميان واإلسالم(: أن اإلميان ىو تصديق القلب, وإقراره ومعرفتو,  
واإلسالم: ىو استسالم العبد هلل , وخضوعو, وانقياده لو, وذلك يكون بالعمل, وىو الدين , كما ْسى 

يث جِبيل ْسى النُّيِب صلى اهلل عليو وسلم اإلسالم واإلميان اهلل تعاَل ِف كتابو اإلسالم دينا, وِف حد
واإلحسان دينا, وىذا أيضا شلا يدل على أن أحد االْسني إذا أفرد دخل فيو اآلخر وإَّنا يفرق بينهما 

جنس يق القلب, وباإلسالم حيث قرن أحد االْسني باآلخر. فيكون حينئذ ادلراد باإلميان: جنس تصد
 "العمل

 

 رحمو اهلل –سليمان بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الوىاب  الشيخ ثالثاً:
ِف شرحو لكتاب التوحيد  –رْحو اهلل  –قال الشيخ سليمان بن عبد اهلل بن زلمد بن عبد الوىاب 

أي  –)وقولو ُث استدل  -( فقال:  ٖٓٚتيسري العزيز احلميد ) باب ما جاء ِف منكري القدر, ص 
ول النُّيِب صلى اهلل عليو وسلم اإلميان أن تؤمن باهلل ومالئكتو وكتبو بق -الشيخ زلمد بن عبد الوىاب 

فجعل النُّيِب صلى اهلل عليو وسلم ِف ىذا احلديث كأنو  -ورسلو واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره( 
دلا سئل عن االسالم ذكر أركان االسالم اخلمسة ْلهنا أصل االسالم ودلا سئل عن االميان أجاب بقولو 
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, وباإلسالم جنس العمل, جنس تصديق القلبؤمن باهلل إَل آخره, فيكون: ادلراد حينئذ باإلميان أن ت
والقرآن والسنة شللوءان بإطالق اإلميان على اْلعمال كما ُها شللوءان بإطالق اإلسالم على اإلميان 

 ن مع ظهور داللتهما أيضاً ...."الباط
 

 -رحمو اهلل  -العالمة الشيخ عبدالعزيز بن باز  رابعاً:
 قال الشيخ ِف حوار مع رللة ادلشكاة : 

   ادلشكاة : ذكر احلافظ ابن حجر ِف الفتح عندما تكلم على مسألة اإلميان والعمل , وىل ىو داخل 
ِف ادلسمى , ذكر أنو شرط كمال , قال احلافظ : )وادلعتزلة قالوا : ىو العمل والّنطق واالعتقاد , 

 لف أهّنم جعلوا اْلعمال شرطاً ِف صّحتو والّسلف جعلوىا شرطاً ِف كمالو(.والفارق بينهم وبني السّ 
فأجاب الشيخ : ال , ىو جزء , ما ىو بشرط , ىو جزء من اإلميان , اإلميان قول وعمل وعقيدة أي 

 تصديق , واإلميان يتكون من القول والعمل والتصديق عند أىل السنة واجلماعة.
 بأنو داخل ِف اإلميان لكنو شرط كمال ؟    ادلشكاة : ىناك من يقول

   الشيخ : ال , ال , ما ىو بشرط كمال , جزء , جزء من اإلميان . ىذا قول ادلرجئة ) , ادلرجئة يرون 
اإلميان قول وتصديق فقط , واآلخرون يقولون: ادلعرفة. وبعضهم يقول : التصديق . وكل ىذا غلط. 

وعمل وعقيدة , كما ِف الواسطية , يزيد بالطاعة وينقص  الصواب عند أىل السنة أن اإلميان قول
 بادلعصية.

 ؟جنس العمل     ادلشكاة : ادلقصود بالعمل
  ذلك من عمل القلب من خوف ورجاء."   الشيخ : من صالة وصوم وغري

))من َل يكفر تارك الصالة من السلف , أيكون العمل عنده  -رْحو اهلل  -سئل ْساحة الشيخ ابن باز 
 ط كمال ؟ أم شرط صحة ؟شر 

فقال : ال , بل العمل عند اجلميع شرط صحة , إال أهنم اختلفوا فيما يصح اإلميان بو منو ؛ فقالت  
مجاعة : إنو الص الة , وعلي و إمجاع الصحاب ة رض ي اهلل عنهم , كما حكاه عبد اهلل بن شقيق. وقال 

 آخرون بغريىا.
عند السلف مجيعاً. ذلذا اإلميان عندىم قول وعمل  مانجنس العمل البد منو لصحة اإليإال أن 

 ((أ.ى .ٜواعتقاد , ال يصح إال ّٔا رلتمعة )
ى ( صدر كتاب "التوسط واالقتصاد ِف أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو االعتقاد , ِٕٓٗٔف ع  ام )
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: )وقد قرأهتا فألفيتها رسالة د ق راءة الكت اب ] ادلقدم ة:ج وكان الشيخ ابن باز ق د ك تب رْح و اهلل بع 
قيمة مفيدة َيسن طبعها ونشرىا ليستفيد منها ادلسلمون بعد حذف بعض ما نقلتم عن صاحب 
الفروع ابتداء من قولو : وق  ال ِف الَتغيب إَل آخره , وحذف ما نقلتم عن الدسوقي كلو دلا فيو من 

 اللبس (.
عمال : )والسلف جعلوىا شرطاً ِف كمالو( أي ( عن اْلٔٚوأورد ادلؤلف قول احلافظ ابن حجر )ص -

 ِف اإلميان. 
فعلق عليو ادلؤلف ِف احلاشية بقولو: "وكالمو ىذا عليو مآخذ أُهها : نسبتو القول بأن اْلعمال  -

شرط كمال اإلميان للسلف , وىو على إطالقو غري صحيح , بل ِف ذلك تفصيل : فاْلعمال ادلكّفرة 
أو الشهادتني أو الصالة    أو كانت فعاًل    كالسجود لصنم أو  جنس العمل كتركسواء كانت تركًا    

 كان ذنباً دون الكفر فشرط كمال "الذبح لغري اهلل    : فهي شرط ِف صحة اإلميان , وما  
 

 -رحمو اهلل  -العالمة الفقيو األصولي : محمد صالح العثيمين  خامساً:
ِف فتاواه ,وِف فتح رب الِبية بتلخيص احلموية  :-رْحو اهلل -قال الشيخ : زلمد بن صاحل العثيمني /ٔ

 ٘ٓٔص
فإن الواجب أفضل من ادلسنون وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض  وأما جنس العمل)  

 "اآلخر...
يَها اْْسُُو َوَسَعى َوَمْن َأْظَلُم شلَّْن َمَنَع َمَساِجَد اللَِّو َأْن يُْذَكَر فِ ِف تفسريه لسورة البقرة  -أيضاً  -/ وقال ٕ

نْ َيا ِخْزٌي َوذَلُْم ِف اآْلخِ   َرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ ِف َخرَأَِّا أُولَِئَك َما َكاَن ذَلُْم َأْن َيْدُخُلوَىا ِإالَّ َخائِِفنَي ذَلُْم ِف الدُّ
 ( ٗٔٔ)البقرة:

ن يسبّْحو مخس مرات؛ وىذه أيضاً يتفاوت الناس ِف اْلقوال: فالذي يسبّْح اهلل عشر مرات أزيد إمياناً شل
: فادلتعبد بالفريضة أزيد جنس العملزيادة كمية اإلميان؛ كذلك يتفاوت الناس ِف اْلعمال من حيث 

ما تقرب إِل عبدي بشيء أحب إِل شلا »إميانًا من ادلتعبد بالنافلة؛ لقولو تعاَل ِف احلديث القدسي: 
يزيد  قول أىل السنة, واجلماعة أن اإلميان؛ فبهذا يكون القول الصواب بال ريب «افَتضت عليو

 وينقص."
  ٕٛ/ قال الشيخ العثيمني ِف شرحو على اْلصول الثالثة ص ٖ

ى اهلل تعاَل , فهو بضع وسبعون شعبة وذلذا ْس وأجناسها ميان الذي يشمل اْلعمال وأنواعها.وأما اإل"
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 الصالة إميان ."
 

 رجئة العصر : الشيخ العالمة األصولي محنة خوارج وم سادساً:
 صالح بن فوزان عبداهلل الفوزان

ادلنقول آنفا  -رْحو اهلل-على قول الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظو اهلل  –الشيخ: صاحل الفوزان علق 
 لصحة اإلميان عند السلف مجيعاً( إال أن جنس العمل البد منووالذي قال فيو ::) 

 س شرطاً فقط."قيقة اإلميان وليىو من ح جنس العمللكن  فقال الشيخ الفوزان :"
ما حكم من يقول بأن من  :"االجابات المهمو عن المشاكل المدلهمو" سئل أيضًا حفظو اهلل و 

أن من ترك العمل الظاىر بالكلية ِبا يسمى عند بعض أىل العلم : ِبنس العمل أنو كافر ؛ أن   : قال 
   ؟ ىذا القول قالت بو فرقة من فرق ادلرجئة 

   :  -رعاه اهلل  -فأجاب 
أن العمل من اإلميان, العمل إميان, فمن تركو يكون تاركًا لْلميان, سواء ترك العمل كلو   . ىذا كما سبق

إلميان هنائيًا فلم يعمل شيئًا أبداً, أو أنو ترك بعض العمل ْلنو ال يراه من اإلميان وال يراه داخاًل ِف ا
 ." فهذا يدخل ِف ادلرجئة 

  هلل مانصو :حفظو ا -سئل و 
 ى   ٕٙٗٔ-ٕ-ٕٕهناية شريط العقيده احلمويو ادلشروح بتاريخ 

يقول فضيلة الشيخ وفقكم اهلل ىناك من يقول ان تارك جنس العمل بالكليو ال يكفر وان ىذا القول 
 قوٌل ثاِّن للسلف ال يستحق االنكار وال التبديع فما صحت ىذه ادلقولو؟

الم كذاب كذب على السلف السلف ما قالوا ان الذي يَتك الشيخ :ىذا كذاب اِل يقول ىذا الك
وال يعمل شئ انو يكون مؤمن من ترك العمل هنائيا من غري عذر مايصيلي وال يصوم وال  جنس العمل

يعمل اي شئ ويقول انا مؤمن ىذا كذاب اما اَل يَتك العمل لعذر شئ ما متكن من العمل نطق 
ال فهذاماِف شك انو مؤمن النو مامتكن من العمل ما تركو بالشهادتني بصدق ومات او قتل ِف احل

رغبتا عنو اما الذي يَتكو ال يصلي وال يصوم وال يزكي وال يتجنب احملرمات وال يتجنب الفواحش ىذا 
 ليس ِبؤمن وال احد يقول انو مؤمن اال ادلرجئو.((

 -عافاه اهلل وشفاه  -الشيخ زيد بن ىادي المدخلي  سابعاً:
سئلة الشيخ زيد ادلدخلي حفظو اهلل :ِف كتاب :))من كتاب اْلجوبة السديدة على اْل قال فضيلة
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 الرشيدة اجلزء السادس طبعة دار ادلنهاج ادلصرية ((
الصنف اخلامس:عموم ادلرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى اإلميان ,وادعوا أن من حصل لو رلرد 

واء أتى بشيء من الطاعات أم ال,وسواء اجتنب التصديق فتصديقو ىذا باق على حالو ال يتغري س
والذي يعد شرطًا ِف صحة اإلميان عند أىل - جنس العملادلعاصي أوارتكبها فهم َل يفرقوا بني 

وبني آحاد العمل وأفراده والذي يعد تاركو غري مستكمل اإلميان وقد استعملوا القياس فقالوا  -السنة
 فع مع الكفر طاعة" وأىل السنة يوافقوهنم ِف أنو ال ينفع :"ال يضر مع اإلميان معصية, كما التن

مع الكفر اْلكِب طاعة, وَيالفوهنم ِف اعتقاد أنو ال تضر مع اإلميان معصية كما ىو معلوم,إذ ادلعاصي 
 ماَل تكن كفراً فتحبطو. ينقص ّٔا اإلميان

ى أن اإلميان يزيد وبطالنو قول ىذا الصنف ظاىر دلعارضتو نصوص الكتاب والسنة الِت تدل عل
بالطاعات وينقص بادلعاصي ,وىي كثري ِف الكتاب والسنة كما قد سبق ,وقد أمجع على ذلك سلف 

 اْلمة وأتباعهم ..((
 

  :الشيخ صالح آل شيخ حفظو اهللالعالمة  ثامناً:
 :كثري ىف ىذا  معاِل الوزير صاحل آل الشيخ حفظو اهللوكالم 

  لشيخ حفظو اهلل.المرجع: شرح لمعة اإلعتقاد ل/ ٔ
ى اإلميان وركن فيو ال يقوم اإلميان إال بو.”)كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا  “ العمل داخل ِف مسمَّ

, وليس أفراد العمل, ْلن ادلؤمن قد يَتك أعماال كثرية صاحلة مفروضة عليو ويبقى جنس العملنعِن بو 
رك كل العمل, يعِن إذا أتى بالشهادتني وقال أقول مؤمنا, لكنو ال ُيسّمى مؤمنا وال يصّح منو إميان إذا ت

ذلك واعتقده بقلُّيِب, وأترك كل اْلعمال بعد ذلك أكون مؤمنا, فاجلواب أن ىذا ليس ِبؤمن؛ ْلنّو ترٌك 
مسقط  جنس العمل؛ يعِن ترك جنس العمل مسقط ألصل اإليمانمسقٌط ْلصل اإلميان؛ يعِن ترك 

نة واجلماعة يصّح إميانو إال وال بد أن يكون معو مع الشهادتني لْلميان, فال يوجد مؤمن عند أىل الس
جنس العمل الصاحل, يعِن جنس االمتثال لألوامر واالجتناب للنواىي.كذلك اإلميان مرتبة من مراتب 
ر باْلعمال الظاىرة, كما جاء ِف ادلسند أن النُّيِب  الدين, واإلسالم مرتبة من مراتب الدين, واإلسالم ُفسّْ

r  وأّما -أعمال القلوب-يعِن أن اإلميان ترجع إليو العقائد « اإلميان ِف القلب واإلسالم عالنية»قال ,
اإلسالم فهو ما ظهر من أعمال اجلوارح, فلُيعلم أنّو ال يصح إسالم عبد إال ببعض إميان يصّحح 

س ِبؤمن البتة, وال إسالمو, كما أنَّو ال يصح إميانو إال ببعض إسالم يصحح إميانو, فال يُتصور مسلم لي
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 مؤمن ليس ِبسلم البتة.
ال يعنون بو أن ادلسلم ال يكون معو “ إّن كل مؤمن مسلم, وليس كل مسلم مؤمنا”وقول أىل السنة 

شيء من اإلميان أصال, بل البد أن يكون معو مطلق اإلميان الذي بو يصح إسالمو, كما أن ادلؤمن 
, فبهذا جنس العملصح إميانو, ونعِن ِبطلق اإلسالم البد أن يكون معو مطلق اإلسالم الذي بو ي

 يتفق ما ذكروه ِف تعريف اإلميان وما أصَّلوه من أن كل مؤمن مسلم دون العكس.
 فإذن ىاىنا كما يقول أىل العلم عند أىل السنة واجلماعة مخس نونات:

 النون اْلوَل: أن اإلميان قول اللسان, ىذه النون اْلوَل يعِن اللسان.
 نية: أنو اعتقاد اجلنان.الثا

 الثالثة: أنو عمل باْلركان.
 النون الرابعة: أنو يزيد بطاعة الرْحان. 

 اخلامسة: أنو ينقص بطاعة الشيطان وِبعصية الرْحن.((
 

 / وقال حفظو اهلل في شرحو للعقيدة الطحاوية :0
 ٖٓ: الشريط رقم :ٕٕٙ))ص

-وىو أن اإلميان: اعتقاد  ضشسول اهلل ))اخلامس: ىو قول أىل احلديث واْلثر وقول صحابة ر   
, وقول باللسان وىو إعالن ال إلو إال اهلل زلمد رسول اهلل, وعمل باْلركان  وأنو -ومن االعتقاد التصديق

 يزيد وينقص. 
؛ يعِن أن يكون عنده جنس طاعة وعمل هلل جل وعال, فالعمل عندىم جنس العملويعنون بالعمل 

شيئا واحدا إذا ذىب بعضو ذىب مجيعو أو إذا ُوجد بعضو ُوجد مجيعو؛ بل الذي ىو ركن اإلميان ليس 
ىذا العمل مرّكب من أشياء كثرية البد من وجود جنس العمل, وىل ىذا العمل الصالة؟ أو ىو أي 
عمل من اْلعمال الصاحلة من امتثال واجب طاعًة وترك احملرم طاعًة؟ ىذا َُث خالف بني علماء ادللة ِف 

 لة ادلعروفة بتكفري تارك الصالة هتاونا أو كسال.ىذه ادلسأ
الفرق ما بني مذىب أىل السنة واجلماعة وما بني مذىب اخلوارج وادلعتزلة أّن أولئك جعلوا ترك أي 
عمل واجب أو فعل أي عمل زلّرم فإنو ينتفي عنو اسم اإلميان, وأىل السنة قالوا: العمل ركن وجزء من 

عاض ويتفاوت وأجزاء, إذا فات بعضو أو ذىب جزء منو فإنو ال يذىب  ادلاىية؛ لكن ىذا العمل أب
كلو. فيكون ادلراد من االشَتاط جنس العمل؛ يعِن أن يوجد منو عمل صاحل ظاىرا بأركانو وجوارحو, 
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 يدل على أن تصديقو الباطن وعمل القلب الباطن على أنو استسلم بو ((
 

 024: ص -حفظو اهلل  -/ وقال 5
ة ىذا ال يتصور أن يكون أحد يقول أنا مؤمن يكون إميانو صحيحا وال يعمل صاحلا مع )) ِف احلقيق

خوفا من اهلل جل وعال, وال ينتهي عن أي معصية خوفا من  جنس من الطاعاتإمكانو, ال يعمل أي 
 اهلل جل وعال, ىذا ال يُتصّور.

القرآن وِف السنة كيف يؤمن بو؟ كيف وذلذا حقيقة ادلسألة ترجع إَل اإلميان باْلمر, اْلمر باإلميان ِف 
الذي ميتثل بو, فرجع إذن أن يكون االمتثال داخل ِف  بجنس العملَيققو؟ َيقق اإلميان بعمل, 

حقيقة اإلميان بأمره, وإال فإنو حينئذ ال يكون فرقا بني من يعمل ومن ال يعمل, ذلذا نقول إن اإلميان 
 وبكتابو البد لو من امتثال, وىذا اهلل وبرسولو احلق بالنص بالدليل يعِن بالكتاب والسنة ب

 االمتثال ال يُ َتَصّور أن يكون غري موجود للمؤمن أن يكون مؤمن شلكن أن يعمل وال يعمل البتة.((
 

 00الشريط 132/ وقال أيضا في شرحو للواسطية :ص0
 ارح يعِن غري اللسان.))وعمل اجلوارح يعِن امتثال اْلوامر واجتناب النواىي الراجعة إَل أعمال اجلو 

جنس ال كل عمل ولكن  جنس األعمالوادلقصود بعمل اجلوارح ىنا عند أىل السنة واجلماعة 
 ىي الِت تدخل ِف ركن اإلميان .(( األعمال

 

  شرح األربعين النووية  ا :/وقال أيضً 1
 ِف مسألة الصالة خالف , ىل ىذا العمل ىو الصالة أم غري الصالة ؟"

  أىل السنة واجلماعة .ىذا فيو خالف بني
 ىل العمل ادلشَتط ىو الصالة أم غري الصالة ؟ 

 والبحث ىنا يكون ىل ترك الصالة هتاونا وكسال َيرج بو من اإلميان أم ال ؟ 
 ومنهم من قال َيرج بو من اإلميان يكفر , ومنهم من قال ال .

 خلرج من اإلميان . س العملجن من قال إنو ال َيرج من اإلميان بَتك الصالة فإنو يقول لو ترك
يعِن لو كان َل يعمل خريا قط َل يصل وَل يزك وَل َيج وَل يصم وَل يصل رْحو طاعتة هلل وَل يِب بوالديو 
طاعة هلل وَل يَتك الزنا طاعة هلل يعِن فُِرض أنو َل يوجد شيء البتة فهذا خارج من اسم االميان َل يأت 

 .اخلالف ادلعروف عندكم " الصالة ّٔذا الركن باالتفاق , ُث ِف
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)) ...فإًذا الركن عندىم: ما تقوم عليو ماىية الشيء أو حقيقة  :-حفظو اهلل تعالى -/ و قال 2
 الشيء, فهذه اخلمس ْسيت أركانا, أو قيل عنها: أركان اإلسالم. 

نة قالوا: أو ىذا اإلطالق أهنا أركان اإلسالم يشكل عليها أن أىل السُّ … وىذه التسمية يشكل عليها 
إن من شهد أن ال إلو إال اهلل وأن زلمدا رسول اهلل, وأدى الصالة ادلفروضة وترك بقية اْلركان هتاوناً 

 وكساًل فإنو يطلق عليو لفظ ادلسلم, وال يسلب عنو اسم اإلسالم بَتكو ثالثة أركان هتاوناً وكساًل. 
اد, ويعنون بالعمل جنس العمل, وميثلو ِف وىذا مّتفق مع قوذلم ِف اإلميان : اإلميان قول وعمل واعتق

 أركان اإلسالم الصالة .((
 

  :] جلسة خاصة [مجيبا على سؤال في شريط بعنوان:  -حفظو اهلل تعالى -/ وقال 3
))... يَتتب عليو رد النصوص, يعِن النصوص دلت على أّن العمل من اإلميان؛ منو, فإذا رددنا ردّْينا 

 إلميان, ىذا من جهة.النصوص ىذا فيو خطر على ا
من اجلهة الثانية أنو لو ُتُصوّْر أّن أحدا قال سأعتقد وسأتكلم ولن أعمل قط, لن أعمل قط, عندنا 
ْد؛ أشهد ال إلو إال اهلل, وأنا بَاْعَتِقْدَىا لكن لن أعمل وقال  ليس ِبسلم, لو واحد جاء وقال أنا بَاْتَشهَّ

إمكان العمل, فعندنا ليس ِبسلم, وعندىم مسلم, وضلن ىذه الكلمة, أو مات وَل يعمل شيئا قط مع 
ال نصلي عليو وىم يصلون عليو, ضلن ال نَتحم عليو؛ يعِن أّن جنس العمل عندنا ال بد منو؛ ركن من 

 البد أْن يعمل عمال صاحلا.(( جنس العمل أركان اإلميان, 
 

 في نفس المصدر السابق: -حفظو هلل تعالى -كذلك /وقال  4
يعِن عمل صاحل, أي عمل صاحل, أي عمل صاحل ينوي بو التقرب إَل اهلل جل العمل جنس  ))... 

 وعال شلتثال فيو أمر اهلل جل وعال, ىذا متفق عليو: 
 من قال بأّن تارك الصالة يكفر كسال: قال العمل الصاحل ىذا ىو الصالة.

 ومن قال تارك الصالة ال يكفر من السلف: قال البد من جنس العمل.
اختلفوا ِف تارك الصالة, من قال تارك الصالة يكفر قال الصالة ىي جنس العمل؛ البد أن  السلف

؛ البد أن جنس العمليأيت بالصالة, ومن قال ال تارك الصالة ال يكفر تعاونا أو كسال قالوا البد من 
 البد منو.(( جنس العمليعمل عمال صاحل من أي وجو, يعِن 

 

والكالم من  ى 5055جيبا على سؤال في لقاء مفتوح بتاريخ م -حفظو اهلل تعالى -/ وقال5
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 : شريط مسجل ّٔذا العنوان
 ))السؤال/ ما رأيكم فيمن يقول إن اْلعمال شرط ِف كمال اإلميان الواجب؟

/ اإلميان فيما دّل عليو الكتاب والسنة وقول الصحابة وإمجاع أئمة -للشيخ صاحل آل الشيخ -اجلواب
عمل, قول باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باْلركان, والقول ركن, واالعتقاد ركن, أىل السنة أنو قول و 

 ..((..  جنس العملوالعمل ركن, والعمل ليس شرط كمال, وإَّنا ىو ركن, وادلقصود 
 
 

 "" المبحث الحادى عشر
 التالزم بين الظاىر والباطن

  

 الظاىر.يصح إميان ىف الباطن مع انتفاء عمل  أنو الادلراد بالتالزم 
 

 (105/  3مجموع الفتاوى ) يقول شيخ اإلسالم فى
ِمْن اْْلَقْ َواِل الظَّاِىَرِة؛ َوِإَذا قَاَم بِاْلَقْلِب التَّْصِديُق بِِو َواْلَمَحبَُّة َلُو َلزَِم َضُروَرَة َأْن يَ َتَحرََّك اْلَبَدُن ِبُوِجِب َذِلَك 

ى اْلَبَدِن ِمْن اْْلَقْ َواِل َواْْلَْعَماِل ُىَو ُموَجُب َما ِف اْلَقْلِب َواَلزُِمُو؛ َوَدلِيُلُو َواْْلَْعَماِل الظَّاِىَرِة َفَما َيْظَهُر َعلَ 
ُهَما يُ َؤث ّْرُ َوَمْعُلولُُو َكَما َأنَّ َما يَ ُقوُم بِاْلَبَدِن ِمْن اْْلَقْ َواِل َواْْلَْعَماِل َلُو أَْيًضا تَْأِثرٌي ِفيَما ِف اْلَقْلبِ   . َفُكلّّ ِمن ْ

ُبُت َويَ ْقَوى ِف اآْلَخِر َلِكنَّ اْلَقْلَب ُىَو اْْلَْصُل, َواْلَبَدَن فَ رٌْع َلُو َواْلَفرُْع ُيْسَتَمدُّ ِمْن َأْصِلِو, َواْْلَْصُل يَ ثْ 
ميَاِن, قَالَ  َجَرِة الَِِّت ُيْضَرُب َِّٔا اْلَمَثُل ِلَكِلَمِة اإْلِ اللَُّو َمَثاًل َكِلَمًة طَيَّْبًة   َضَربَ تَ َعاََل:  ِبَفْرِعِو. َكَما ِف الشَّ

َماِء تُ ْؤيت أُُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي بِِإْذِن َرب َّْها ْوِحيِد  َكَشَجَرٍة طَيَّْبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفَ ْرُعَها ِف السَّ َوِىَي َكِلَمُة الت َّ
َجَرُة ُكلََّما َقِوَي َأْصُلَها َوَعرَِق َوُرِوَي َقِوَيْت فَ ْرُعَها . َوفُ ُروُعَها أَْيًضا إَذا اْغَتَذْت بِاْلَمَطِر َوالرّْيِح أَث ََّر َذِلَك َوالشَّ

ا َكاَنْت اْْلَقْ َواُل َواْْلَ  ْساَلِم " َعاَلنَِيًة َوَلمَّ ميَاُن " ِف اْلَقْلِب َو " اإْلِ ْعَماُل الظَّاِىَرُة ِف َأْصِلَها. وََكَذِلَك " اإْلِ
َها.."اَلزَِمًة َوُمْستَ ْلَزَمًة ِلأْلَق ْ   َواِل َواْْلَْعَماِل اْلَباِطَنِة َكاَن ُيْسَتَدلُّ َِّٔا َعَلي ْ

 

 (030/  52مجموع الفتاوى ) وقال أيضاً فى
رَاَدِة َلزَِم ُوُجوُد اْْلَفْ َعالِ  َنِة ِلْْلِ ِة اْلُمَتَضمّْ رَاَدَة   الظَّاِىَرِة فَِإنَّ "إَذا ََتَقََّق اْلَقْلُب بِالتَّْصِديِق َواْلَمَحبَِّة التَّامَّ اإْلِ

َا يَ ْنَتِفي ُوُجوُد الْ  ُة َلزَِم ُوُجوُد اْلُمَراِد َقْطًعا َوِإَّنَّ ِفْعِل ِلَعَدِم َكَماِل اْلُقْدرَِة أَْو اجْلَازَِمَة إَذا اقْ تَ َرَنْت َِّٔا اْلُقْدرَُة التَّامَّ
ُب ُوُجوُد ا رَاَدِة َوِإالَّ َفَمَع َكَماذِلَا جيَِ "ِلَعَدِم َكَماِل اإْلِ  ْلِفْعِل ااِلْخِتَيارِيّْ
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 (550/  3وقال أيضاً فى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )
وقد بسطنا الكالم على ىذه ِف مسألة اإلميان وبينا أن ما يقوم بالقلب من تصديق وحب اهلل ورسولو "

على انتفاء  وتعظيم ال بد أن يظهر على اجلوارح وكذلك بالعكس وذلذا يستدل بانتفاء الالزم الظاىر
 ادللزوم الباطن

كما ِف احلديث الصحيح عن النُّيِب صلى اهلل عليو وسلم أنو قال: "إال أن ِف اجلسد مضغة إذا صلحت 
فسدت فسد ذلا سائر اجلسد أال وىي القلب" وكما قال عمر بن اخلطاب  صلح ذلا سائر اجلسد وإذا

شعت جوارحو ومن ىذا الباب قولو رضي اهلل عنو دلن رآه يعبث ِف الصالة: لو خشع قلب ىذا خل
ُد قَ ْوماً يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّو َواْليَ ْوِم اآْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّو َوَرُسوَلوُ تعاَل:  َوَلْو َكانُوا يُ ْؤِمُنوَن وقولو:  ال َتَِ

ةً وقولو:  بِاللَِّو َوالنَُّّيِبّْ َوَما أُْنزَِل إِلَْيِو َما اَتََُّذوُىْم أَْولَِياءَ  وا َلُو ُعدَّ فإن اإلرادة الِت َوَلْو أَرَاُدوا اخْلُُروَج َْلََعدُّ
 "ده ِف القلب مع القدرة توجب فعل ادلراد والسفر ِف غزوة بعيدة ال يكون إال بعُ 

 واإلميان الظاىر ال يستلزم منو إميان الباطن.
 

 (025/  3) -مجموع الفتاوى قال شيخ اإلسالم فى 
ا احْ  ٍب  أَْعِتْقَها فَِإن ََّها ُمْؤِمَنٌة ِتَجاُجُهْم ِبَقْولِِو ِلأْلََمِة َوأَمَّ فَ ُهَو ِمْن ُحَجِجِهْم اْلَمْشُهورَِة َوبِِو اْحَتجَّ اْبُن ُكالَّ ""

يًعا َفَكاَن قَ ْولُُو أَقْ َرَب ِمْن قَ ْوِل َجْهٍم وَ  ميَاُن ُىَو التَّْصِديُق َواْلَقْوُل مجَِ َة وََكاَن يَ ُقوُل : اإْلِ أَتْ َباِعِو َوَىَذا اَل ُحجَّ
يَماَن ِفي اْلَباِطِن الَّذِ  ِفيِو ؛ ِْلَنَّ  نْ َيا اَل َيْستَ ْلزُِم اإْلِ يَماَن الظَّاِىَر الَِّذي َتْجِري َعَلْيِو اأْلَْحَكاُم ِفي الدُّ ي اإْلِ

َعاَدِة ِفي اْْلِخَرِة فَِإنَّ اْلُمَناِفِقي آَمنَّا بِاللَِّو َوبِاْليَ ْوِم اآْلِخِر َن الَِّذيَن قَاُلوا : َيُكوُن َصاِحُبُو ِمْن َأْىِل السَّ
وَن َويَ ْغُزوَن َواْلُمْسِلُموَن  ُىْم ِفي الظَّاِىِر ُمْؤِمُنوَن ُيَصلُّوَن َمَع النَّاِس . َوَما ُىْم ِبُْؤِمِننيَ  َوَيُصوُموَن َوََيُجُّ

وَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم وَلَْ ََيُْكْم النَُّّيِبُّ يُ َناِكُحونَ ُهْم ويوارثوهنم َكَما َكاَن اْلُمَناِفقُ 
اِر اْلُمْظِهرِيَن لِْلُكْفِر اَل ِف ُمَناَكَحِتِهْم  َواَل موارثتهم َواَل ضَلِْو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِف اْلُمَناِفِقنَي ِبُْكِم اْلُكفَّ

ا َماَت َعْبُد اللَِّو ْبُن أيب اْبُن سلول  َذِلَك ؛ َفاِق  -َبْل َلمَّ َورِثَُو ابْ ُنُو َعْبُد اللَِّو  -َوُىَو ِمْن َأْشَهِر النَّاِس بِالن ّْ
ُهْم يَرِثُُو َوَرثَ ُتُو اْلُمْؤِمُنوَن ؛ َوإِ  َذا َماَت ِْلََحِدِىْم . َوُىَو ِمْن ِخَياِر اْلُمْؤِمِننَي وََكَذِلَك َسائُِر َمْن َكاَن مَيُوُت ِمن ْ

 َواِرٌث َورِثُوُه َمَع اْلُمْسِلِمنَي ."
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 عشر" "المبحث الثاني
 ومطلق اإليمان اإليمان المطلق,

 

 (002/  3) -مجموع الفتاوى  قال شيخ اإلسالم ىف
ُن ِفْعَل َما أََمَر اللَُّو بِِو َعْبَدُه ُكلَُّو ؛ َوت َ  ميَاَن اْلُمْطَلَق يَ َتَضمَّ  ْرَك اْلُمَحرََّماِت ُكلَّْها""اإْلِ

 

 (52/  0يقول ابن القيم فى بدائع الفوائد )
فاإلميان ادلطلق ال يطلق إال على الكامل الكمال ادلأمور بو ومطلق اإلميان يطلق على الناقص والكامل 

نو وذلذا نفى النُّيِب صلى اهلل عليو وسلم اإلميان ادلطلق عن الزاِّن وشارب اخلمر والسارق وَل ينف ع
وال ِف قولو:  َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤِمُنونَ وال ِف قولو:  اْلُمْؤِمِننيَ َواللَُّو َوِلُّ  مطلق اإلميان لئال يدخل ِف قولو: 

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن إذا ذُِكَر اللَُّو َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهمْ  فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة إَل آخر اآليات ويدخل ِف قولو:  ِإَّنَّ
وِف قولو: "ال يقتل مؤمن بكافر " وأمثال ذلك.  َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقْ َتتَ ُلواوِف قولو:  ْؤِمَنةٍ مُ 

نفيا لْلميان ادلطلق ال  قَاَلِت اْلْعَراُب آَمنَّا ُقْل َلَْ تُ ْؤِمُنوا َوَلِكْن قُوُلوا َأْسَلْمَنافلهذا كان قولو تعاَل: 
 لوجوه: دلطلق اإلميان

 منها أنو أمرىم أو أذن ذلم أن يقولوا أسلمنا وادلنافق ال يقال لو ذلك.
 وَل يقل قال ادلنافقون. قَاَلِت اْلْعرَابُ ومنها أنو قال: 

ومنها أن ىؤالء اجلفاة الذين نادوا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم من وراء احلجرات ورفعوا أصواهتم 
 نفاقا وكفرا. فوق صوتو غلظة منهم وجفاء ال

ا َيْدُخِل اإلميَاُن ِف قُ ُلوِبُكمْ ومنها أنو قال  وَل ينف دخول اإلسالم ِف قلؤّم ولو كانوا منافقني  َوَلمَّ
 لنفى عنهم اإلسالم كما نفى اإلميان.

أي ال ينقصكم وادلنافق  ْيئاً َوِإْن ُتِطيُعوا اللََّو َوَرُسوَلُو ال يَِلْتُكْم ِمْن َأْعَماِلُكْم شَ ومنها أن اهلل تعاَل قال: 
 ال طاعة لو.

فأثبت ذلم إسالمهم وهناىم أن  مَيُنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل ال مَتُنُّوا َعَليَّ ِإْسالَمُكمْ ومنها أنو قال: 
مينوا على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ولو َل يكن إسالما صحيحا لقال َل تسلموا بل أنتم كاذبون  

 دلا َل تطابق شهادهتم اعتقادىم. َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَّوِ ا كذّٔم ِف قوذلم: كم
 ولو كانوا منافقني دلا من عليهم. َبِل اللَُّو مَيُنُّ َعَلْيُكمْ ومنها أنو قال: 
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و نفى اإلميان ادلطلق ومن فإن ُقْل َلَْ تُ ْؤِمُنواوال يناِف ىذا قولو:  َأْن َىَداُكْم ِلْلميَانِ ومنها أنو قال: 
 عليهم ّٔدايتهم إَل اإلسالم الذي ىو متضمن دلطلق اإلميان.

ومنها أن النُّيِب صلى اهلل عليو وسلم دلا قسم القسم قال لو سعد: أعطيت فالنا وتركت فالنا وىو مؤمن 
 فقال: "أو مسلم ثالث مرات" وأثبت لو اإلسالم دون اإلميان.

ىذا موضعها وادلقصود الفرق بني اإلميان ادلطلق ومطلق اإلميان؛ فاإلميان وِف اآلية أسرار بديعة ليس 
 "ادلطلق مينع دخول النار ومطلق اإلميان مينع اخللود فيها.

 

الدرر السنية في األجوبة  يوقال العالمة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوىاب ف
 (5/555النجدية )

ان ادلطلق؛ فمطلق اإلميان ىو: وصف ادلسلم الذي معو أصل اإلميان, "الفرق بني مطلق اإلميان, واإلمي
الذي ال يتم إسالمو إال بو, بل ال يصح إال بو, فهذا ِف أدىن مراتب الدين, إذا كان مصرا على ذنب, 

ين أو تاركا دلا وجب عليو مع القدرة عليو. وادلرتبة الثانية من مراتب الدين: مرتبة أىل اإلميان ادلطلق, الذ
كمل إسالمهم وإمياهنم, بإتياهنم ِبا وجب عليهم, وتركهم ما حرمو اهلل عليهم, وعدم إصرارىم على 
الذنوب؛ فهذه ىي ادلرتبة الثانية الِت وعد اهلل أىلها بدخول اجلنة, والنجاة من النار, كقولو تعاَل: 

ْت لِلَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّو َوُرُسِلوِ َساِبُقوا ِإََل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُّْكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكعَ  َماِء َواَْلْرِض أُِعدَّ  ْرِض السَّ
. فهؤالء اجتمعت ذلم اْلعمال الظاىرة والباطنة, ففعلوا ما أوجبو اهلل عليهم,  [ٕٔ]سورة احلديد آية: اآلية 

 وتركوا ما حرم اهلل عليهم؛ وىم السعداء أىل اجلنة. واهلل سبحانو أعلم."
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 "المبحث الثالث عشر"
 اختالف السلف فى األلفاظ تنوع وليس تضاد

 

 (532/  3يقول شيخ اإلسالم فى مجموع الفتاوى )
ميَاِن " فَ َتارًَة يَ ُقولُوَن: ُىَو قَ وْ  نَِّة ِف " تَ ْفِسرِي اإْلِ ِة السُّ َلِف َوأَِئمَّ ٌل َوَعَمٌل. َوتَاَرًة َوِمْن َىَذا اْلَباِب أَقْ َواُل السَّ

نَِّة. َوتَارًَة يَ قُ يَ قُ  وُلوَن: قَ ْوٌل بِاللَّْساِن وُلوَن: ُىَو قَ ْوٌل َوَعَمٌل َونِيٌَّة. َوتَارًَة يَ ُقولُوَن قَ ْوٌل َوَعَمٌل َونِيٌَّة َوات َّْباُع السُّ
  ...َواْعِتَقاٌد بِاْلَقْلِب َوَعَمٌل بِاجلََْوارِِح وَُكلُّ َىَذا َصِحيٌح.

ميَاُن قَ ْوٌل َوَعَمٌل أَرَاَد قَ ْوَل اْلَقْلِب َواللَّْساِن َوَعَمَل اْلَقْلِب  َواْلَمْقُصوُد ُىَنا َأنَّ  َلِف: اإْلِ َمْن َقاَل ِمْن السَّ
اَد َخاَف َذِلَك فَ زَ  َواجلََْوارِِح؛ َوَمْن أَرَاَد ااِلْعِتَقاَد رََأى َأنَّ َلْفَظ اْلَقْوِل اَل يُ ْفَهُم ِمْنُو إالَّ اْلَقْوُل الظَّاِىُر أَوْ 

ا اْلَعَمُل فَ َقْد ااِلْعِتَقاُد بِاْلَقْلِب َوَمْن قَاَل: قَ ْوٌل َوَعَمٌل َونِيٌَّة قَاَل: اْلَقْوُل يَ تَ َناَوُل ااِلْعِتَقاَد َوقَ ْوَل اللّْسَ  اِن َوأَمَّ
نَِّة َفأِلَنَّ َذِلَك   يَُّة فَ زَاَد َذِلَك َوَمْن زَاَد ات َّْباَع السُّ نَِّة اَل يُ ْفَهُم ِمْنُو الن ّْ ُكلَُّو اَل َيُكوُن زَلُْبوبًا لِلَِّو إالَّ بِات َّْباِع السُّ

َا أَرَاُدوا َما َكاَن َمْشُروًعا ِمْن اْْلَقْ َواِل َواْْلَْعَماِل َولَ  ِكْن َكاَن َمْقُصوُدُىْم َوأُولَِئَك َلَْ يُرِيُدوا ُكلَّ قَ ْوٍل َوَعَمٍل إَّنَّ
يَن َجَعُلوُه قَ ْواًل فَ َقْط فَ َقالُوا: َبْل ُىَو قَ ْوٌل َوَعَمٌل َواَلَِّذيَن َجَعُلوُه " أَْربَ َعَة أَْقَساٍم " الرَّدَّ َعَلى " اْلُمْرِجَئِة " الَّذِ 

ميَاِن َما ُىَو؟ فَ َقاَل: قَ ْوٌل َوَعَمٌل َونِ  ُروا ُمرَاَدُىْم َكَما ُسِئَل َسْهُل ْبُن َعْبِد اللَِّو التسَتي َعْن اإْلِ  يٌَّة َوُسنَّةٌ َفسَّ
ميَاَن إَذا َكاَن قَ ْواًل ِباَل َعَمٍل فَ ُهَو ُكْفٌر َوِإَذا َكاَن قَ ْواًل َوَعَماًل ِباَل نِيٍَّة فَ ُهَو نَِفاقٌ   َوِإَذا َكاَن قَ ْواًل ِْلَنَّ اإْلِ

 "َوَعَماًل َونِيًَّة ِباَل ُسنٍَّة فَ ُهَو ِبْدَعٌة.
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 "المبحث الرابع عشر"
 اإليمان يزيد وينقص

طاعة وينقص بادلعصية,وقد جاء التصريح بزيادة اإلميان ىف ستة لأىل السنة على أن اإلميان يزيد باأمجع 
 مواضع ىف القرآن:

  يلُ للَُّو َونِْعَم اْلوَكِ الَِّذيَن قَاَل ذَلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُىْم فَ زَاَدُىْم ِإميَانًا َوقَالُوا َحْسبُ َنا ا
  ٖٚٔآل عمران: 

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّو َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُو زَاَدتْ ُهْم  ْم ِإَّنَّ ِإميَانًا َوَعَلى َرِّّْٔ

ُلوَن  ْم  *وَن الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َوشلَّا َرَزقْ َناُىْم يُ ْنِفقُ  *يَ تَ وَكَّ أُولَِئَك ُىُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقِّا ذَلُْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َرِّّْٔ
 ٗ:ٕاْلنفال:  َوَمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكرِيٌ 

ا الَِّذيَن آَمُنوا فَ زَادَ  ُهْم َمْن يَ ُقوُل أَيُُّكْم َزاَدْتُو َىِذِه ِإميَانًا فََأمَّ ميَانًا َوُىْم تْ ُهْم إِ َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسورٌَة َفِمن ْ
  ٕٗٔالتوبة: َيْسَتْبِشُرونَ 

ا رََأى اْلُمْؤِمُنوَن اْْلَْحزَاَب قَالُوا َىَذا َما َوَعَدنَا اللَُّو َوَرُسولُُو َوَصَدَق اللَُّو َوَرُسولُُو َوَما زَاَدُىْم ِإالَّ ِإميَانًا  َوَلمَّ
 ٕٕاْلحزاب: َوَتْسِليًما

ِكينَ  َماَواِت َواْْلَْرِض ُىَو الَِّذي أَنْ َزَل السَّ َة ِف قُ ُلوِب اْلُمْؤِمِننَي لِيَ ْزَداُدوا ِإميَانًا َمَع ِإميَاهِنِْم َولِلَِّو ُجُنوُد السَّ
   ٗالفتح: وََكاَن اللَُّو َعِليًما َحِكيًما

تَ ُهْم ِإالَّ ِفت ْ  َنًة لِلَِّذيَن َكَفُروا لَِيْستَ ْيِقَن الَِّذيَن أُوتُوا َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِر ِإالَّ َماَلِئَكًة َوَما َجَعْلَنا ِعدَّ
الَِّذيَن ِف قُ ُلؤِِّْم اْلِكَتاَب َويَ ْزَداَد الَِّذيَن آَمُنوا ِإميَانًا َواَل يَ ْرتَاَب الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َواْلُمْؤِمُنوَن َولِيَ ُقوَل 

َذا َمَثاًل َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّو َمْن َيَشاُء َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما يَ ْعَلُم ُجُنوَد َمَرٌض َواْلَكاِفُروَن َماَذا أَرَاَد اللَُّو َِّٔ 
 ٖٔادلدثر: رَبَّْك ِإالَّ ُىَو َوَما ِىَي ِإالَّ ذِْكَرى لِْلَبَشرِ 

 

 (12/  55قال شيخ اإلسالم فى مجموع الفتاوى )
ُهْم َأنَّ اإْلِ  َحابَُة َقْد ثَ َبَت َعن ْ نَِّة وََكاَن اْبُن اْلُمَباَرِك يَ ُقوُل: ُىَو "َوالصَّ ِة السُّ ُقُص َوُىَو قَ ْوُل أَِئمَّ ميَاَن يَزِيُد َويَ ن ْ

ُقُص رَِوايَ َتاِن َواْلُقْرآُن  ُقُص َوَعْن َماِلٍك ِف َكْونِِو اَل يَ ن ْ َقْد َنَطَق يَ تَ َفاَضُل َويَ تَ زَاَيُد َومُيِْسُك َعْن َلْفِظ يَ ن ْ
َوضَلِْو  اَل يَ ْزِّن الزَّاِّن ِحنَي يَ ْزِّن َوُىَو ُمْؤِمنٌ ِف َغرْيِ َمْوِضٍع َوَدلَّْت النُُّصوُص َعَلى نَ ْقِصِو َكَقْولِِو:  بِالزّْيَاَدةِ  ""
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َصاِن ِديِنَها َوَجَعَل ِمْن نُ قْ  نَاِقَصاُت َعْقٍل َوِدينٍ َذِلَك َلِكْن َلَْ يُ ْعَرْف َىَذا اللَّْفُظ إالَّ ِف قَ ْولِِو ِِف النَّْساِء  ""
ُقُص." ُر َواِحٍد َعَلى أَنَُّو يَ ن ْ  أَن ََّها إَذا َحاَضْت اَل َتُصوُم َواَل ُتَصلّْي َؤََِّذا اْسَتَدلَّ َغي ْ

 :ونقصانو من مثانية أوجو وقد بني شيخ اإلسالم زيادة اإلميان
 

 (3/120مجموع الفتاوى ) فقال رْحو اهلل ِف 
ميَا" َدٍة: َوالت ََّفاُضُل ِف اإْلِ  ِن ِبُدُخوِل الزّْيَاَدِة َوالن َّْقِص ِفيِو َيُكوُن ِمْن ُوُجوٍه ُمتَ َعدّْ

ُقصُ  :)َأَحُدَىا(  .اْْلَْعَماُل الظَّاِىَرُة؛ فَِإنَّ النَّاَس يَ تَ َفاَضُلوَن ِفيَها َوَتزِيُد َوتَ ن ْ
ميَاِن َونَ ْقِصِو: َوُىَو زِيَ  )اْلَوْجُو الثَّاِني( :  ْوِق ِف زِيَاَدِة اإْلِ اَدُة أَْعَماِل اْلُقُلوِب َونَ ْقِصَها فَِإنَُّو ِمْن اْلَمْعُلوِم بِالذَّ

نَابَةِ  ُدُه ُكلُّ ُمْؤِمٍن َأنَّ النَّاَس يَ تَ َفاَضُلوَن ِف ُحبّْ اللَِّو َوَرُسولِِو َوَخْشَيِة اللَِّو َواإْلِ ِل َعَلْيِو  الَِّذي جيَِ وَكُّ إلَْيِو َوالت َّ
ْخاَلِص َلوُ   َوضَلِْو َوِف َساَلَمِة اْلُقُلوِب ِمْن الرّْيَاِء َواْلِكِْبِ َواْلُعْجِب َوضَلِْو َذِلَك َوالرَّْْحَِة لِْلَخْلِق َوالنُّْصِح ذَلُمْ  َواإْلِ

ِحيَحنْيِ َعْنُو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم أَنَُّو قَاَل:  ميَانِيَِّة َوِف الصَّ َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِو َوَجَد َذِلَك ِمْن اْْلَْخاَلِق اإْلِ
بُّ اْلَمْرَء اَل َيُِ  ميَاِن َمْن َكاَن اللَُّو َوَرُسولُُو َأَحبَّ إلَْيِو شلَّا ِسَواُُهَا َوَمْن َكاَن َيُِ بُُّو إالَّ لِلَِّو َوَمْن َكاَن َحاَلَوَة اإْلِ

ُقْل إْن َكاَن َوقَاَل تَ َعاََل:  ُو ِمْنُو َكَما َيْكَرُه َأْن يُ ْلَقى ِف النَّارِ َيْكَرُه َأْن يَ ْرِجَع ِف اْلُكْفِر بَ ْعَد إْذ أَنْ َقَذُه اللَّ 
َأَحبَّ إلَْيُكْم ِمَن اللَِّو َوَرُسولِِو َوِجَهاٍد ِف إََل قَ ْولِِو:  آبَاؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكمْ 

 َواَللَِّو إِّنّْ َْلَْخَشاُكْم لِلَِّو َوأَْعَلُمُكْم ِبُُدوِدهِ . َوقَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم واَسِبيِلِو فَ تَ َربَّصُ 
ُو ُعَمُر يَا َوقَاَل لَ  اَل يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ إلَْيِو ِمْن َوَلِدِه َوَواِلِدِه َوالنَّاِس َأمْجَِعنيَ َوقَاَل: 

ْيك ِمْن َرُسوَل اللَِّو َْلَْنَت َأَحبُّ إَِلَّ ِمْن ُكلّْ َشْيٍء إالَّ ِمْن نَ ْفِسي قَاَل: اَل يَا ُعَمُر َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ إلَ 
 .نَ ْفِسك قَاَل: َفأَلَْنَت َأَحبُّ إَِلَّ ِمْن نَ ْفِسي قَاَل: اآْلَن يَا ُعَمرُ 

َحاِح َوِفيَها بَ َياُن تَ َفاُضِل احلُْبّْ َواخلَْْشَيِة َوَقْد قَاَل تَ َعاََل: َوَىِذِه اْْلََحاِديُث َوضلَْ  َوالَِّذيَن آَمُنوا ُوَىا ِف الصّْ
بُُّو تَارًَة أَ  َأَشدُّ ُحبِّا لِلَّوِ  ْيُء اْلَواِحُد َيُِ ْنَساُن ِف نَ ْفِسِو فَِإنَُّو َقْد َيُكوُن الشَّ ُدُه اإْلِ بُُّو َوَىَذا أَْمٌر جيَِ ْكثَ َر شلَّا َيُِ

اًل ِبُدُخوِل الزّْيَاَدِة تَارًَة َوََيَافُُو تَارًَة َأْكثَ َر شلَّا ََيَافُُو تَارًَة َوذِلََذا َكاَن َأْىُل اْلَمْعرَِفِة ِمْن أَْعَظِم النَّاِس قَ وْ 
ُدوَن ِمْن َذِلَك ِِف أَنْ ُفِسِهْم َوِمْن َىَذا  الَِّذيَن قَاَل ذَلُُم النَّاُس إنَّ النَّاَس َقْد قَ ْولو تَ َعاََل َوالن ُّْقَصاِن ِفيِو ِلَما جيَِ

َا زَاَدُىْم ُطَمْأنِيَنًة َوُسُكونًا. َوَقاَل  مَجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُىْم فَ َزاَدُىْم إميَانًا َوقَاُلوا َحْسبُ َنا اللَُّو َونِْعَم اْلوَِكيلُ  َوِإَّنَّ
 . َأْكَمُل اْلُمْؤِمِننَي إميَانًا َأْحَسنُ ُهْم ُخُلًقا َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ 
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مْجَاِل َوالت َّْفِصيِل فَ َلْيَس )اْلَوْجُو الثَّاِلُث(:   َأنَّ نَ ْفَس التَّْصِديِق َواْلِعْلِم ِف اْلَقْلِب يَ تَ َفاَضُل بِاْعِتَباِر اإْلِ
َق الرَُّسوَل رُلَْماًل ِمْن َغرْيِ مَ  ْعرَِفٍة ِمْنُو بِتَ َفاِصيِل َأْخَبارِِه َكَمْن َعَرَف َما َأْخبَ َر بِِو َعْن اللَِّو َتْصِديُق َمْن َصدَّ

َقُو ِف َذِلَك ُكلِّْو َولَْيَس َمْن اْلتَ َزَم طَاَعَتوُ   رُلَْماًل َوَماَت قَ ْبَل َأْن َوَأْْسَائِِو َوِصَفاتِِو َواجْلَنَِّة َوالنَّاِر َواْْلَُمِم َوَصدَّ
 ِصيَل َما أََمَرُه بِِو َكَمْن َعاَش َحىتَّ َعَرَف َذِلَك ُمَفصَّاًل َوَأطَاَعُو ِفيِو.يَ ْعِرَف تَ فْ 

َأنَّ نَ ْفَس اْلِعْلِم َوالتَّْصِديِق يَ تَ َفاَضُل َويَ تَ َفاَوُت َكَما يَ تَ َفاَضُل َسائُِر ِصَفاِت احلَْيّْ ِمْن  )اْلَوْجُو الرَّاِبُع(: 
رَاَدِة َوال َواِد َواْلبَ َياِض َوضَلِْو َذِلَك؛ فَِإذَ اْلُقْدرَِة َواإْلِ ْمِع َواْلَبَصِر َواْلَكاَلِم َبْل َسائُِر اْْلَْعرَاِض ِمْن احلَْرََكِة َوالسَّ ا  سَّ

ْخَباُر َعْنُو يَ تَ َفاَوُت َوِإَذا قَاَل اْلَقاِئُل اْلِعْلمُ  ْيِء تَ تَ َفاَوُت َفَكَذِلَك اإْلِ ْيِء اْلَواِحِد بِا َكاَنْت اْلُقْدرَُة َعَلى الشَّ لشَّ
ْيِء اْلَواِحِد اَل اَل يَ تَ َفاَضُل َكاَن ِبَْنزَِلِة قَ ْولِِو اْلُقْدرَُة َعَلى اْلَمْقُدوِر اْلَواِحِد اَل تَ تَ َفاَضُل َوقَ ْولُُو: َوُرْؤيَُة  الشَّ

ْوِت اْلَواِحِد يَ تَ َفاَضُلوَن  تَ تَ َفاَضُل َوِمْن اْلَمْعُلوِم َأنَّ اذلِْاَلَل اْلَمْرِئيَّ يَ تَ َفاَضُل النَّاُس ِف  ُرْؤيَِتِو وََكَذِلَك َْسُْع الصَّ
ْخَصاِن َويَ تَ َفاَضُلوَن ِف النُّْطِق َِّٔا وََكذَ  ْيِء ِف إْدرَاِكِو وََكَذِلَك اْلَكِلَمُة اْلَواِحَدُة يَ َتَكلَُّم َِّٔا الشَّ ِلَك َشمُّ الشَّ

ْخَصا ِن ِفيِو. َفَما ِمْن ِصَفٍة ِمْن ِصَفاِت احلَْيّْ َوأَنْ َواِع إْدرَاَكاتِِو َوَحرََكاتِِو َبْل َوَغرْيِ اْلَواِحِد َوَذْوِقِو يَ تَ َفاَضُل الشَّ
َحٌد ِمْن ِصَفاِت احلَْيّْ إالَّ َوِىَي تَ ْقَبُل الت ََّفاُضَل َوالت ََّفاُوَت إََل َما اَل ََيُْصرُُه اْلَبَشُر َحىتَّ يُ َقاَل: لَْيَس أَ 

ْيِء َأْكَمُل مِ اْلَمْخُلوِقنَي  ْن ِعْلِم يَ ْعَلُم َشْيًئا ِمْن اْْلَْشَياِء ِمْثَل َما يَ ْعَلُمُو اللَُّو ِمْن ُكلّْ َوْجٍو َبْل ِعْلُم اللَِّو بِالشَّ
َر اْْلَْمَر َولَْيَس تَ َفاُضُل اْلِعْلَمنْيِ ِمْن ِجَهِة احلُُْدوِث َواْلِقَدِم فَ َقْط؛ بَ  ْل ِمْن ُوُجوٍه ُأْخَرى. َغرْيِِه بِِو َكْيَف َما َقدَّ

ُد ِف نَ ْفِسِو َأنَّ ِعْلَمُو ِبَْعُلوِمِو يَ تَ َفاَضُل َحالُُو ِفيِو َكَما يَ تَ َفاَضُل َحالُُو ِف َْسْعِ  ْنَساُن جيَِ ِو ِلَمْسُموِعِو؛ َواإْلِ
ْغِضِو لَِبِغيِضِو َوِرَضاُه ِبُْرِضيِو َوَسَخِطِو ِلَمْسُخوِطِو, َوُرْؤيَِتِو ِلَمْرئِيِّْو, َوُقْدَرتِِو َعَلى َمْقُدورِِه َوُحبِّْو ِلَمْحُبوِبِو َوب ُ 

َفاُضَل ِف َىِذِه احلََْقاِئِق َكاَن ُمَسْفِسطً   ا.َوِإرَاَدتِِو ِلُمرَاِدِه, وََكَراِىَيِتِو ِلَمْكُروِىِو َوَمْن أَْنَكَر الت َّ
َفاُضَل ََيُْصُل ِمْن ىَ  )اْلَوْجُو اْلَخاِمُس(:  ِذِه اْْلُُموِر ِمْن ِجَهِة اْْلَْسَباِب اْلُمْقَتِضَيِة ذَلَا؛ َفَمْن َكاَن َأنَّ الت َّ

َهِة اْلَعاِرَضِة َلَْ َيُكْن ِبَِ  ب ْ ُ َفَساَد الشُّ ْنزَِلِة َمْن َكاَن َتْصِديُقُو ُمْسَتِنٌد َتْصِديَقُو َوزَلَبََّتُو أَِدلًَّة تُوِجُب اْلَيِقنَي َوتُ بَ نيّْ
ُو ِلَك َبْل َمْن ُجِعَل َلُو ُعُلوٌم َضُرورِيٌَّة اَل مُيِْكُنُو َدفْ ُعَها َعْن نَ ْفِسِو َلَْ َيُكْن ِبَْنزَِلِة َمْن تُ َعاِرضُ ِْلَْسَباِب ُدوِن ذَ 

َبُو َويُرِيُد إزَالَتَ َها بِالنََّظِر َواْلَبْحِث َواَل َيْسََتِيُب َعاِقٌل َأنَّ اْلِعْلَم ِبَكثْ َرِة اْْلَِدلَِّة َوق ُ  َبِو الشُّ وَّهِتَا َوِبَفَساِد الشُّ
َها لَْيَس َكاْلِعْلِم الَِّذي ُىَو احْلَاِصُل َعْن دَ  ِة اْلُمْحَتجّْ َعَلي ْ لِيٍل َواِحٍد ِمْن اْلُمَعارَِضِة ِلَذِلَك َوبَ َياِن ُبْطاَلِن ُحجَّ

ْيَء ُكلََّما قَ  َبَو اْلُمَعاِرَضَة َلُو؛ فَِإنَّ الشَّ َدْت َوانْ َقَطَعْت َمَوانُِعُو َواْضَمَحلَّْت  َغرْيِ َأْن يَ ْعَلَم الشُّ ِوَيْت َأْسَبابُُو َوتَ َعدَّ
 َكاَن أَْوَجَب ِلَكَمالِِو َوقُ وَّتِِو َومَتَاِمِو.

اِدُس(  ِتْحَضارِِه  : َأنَّ الت ََّفاُضَل ََيُْصُل ِف َىِذِه اْْلُُموِر ِمْن ِجَهِة َدَواِم َذِلَك َوثَ َباتِِو َوذِْكرِِه َواسْ  )اْلَوْجُو السَّ
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ْعَراِض َواْلِعْلِم َوالتَّْصِديِق َواحلُْبّْ َوالت َّْعِظيِم وَ  َغرْيِ َذِلَك َفَما ِف َكَما ََيُْصُل اْلبُ ْغُض ِمْن ِجَهِة اْلَغْفَلِة َعْنُو َواإْلِ
ُصوِل َأْسَبأَِّا. َواْلِعْلُم َوِإْن َكاَن ِف اْلَقْلِب ِىَي ِصَفاٌت َوأَْعَراٌض َوَأْحَواٌل َتُدوُم َوََتُْصُل ِبَدَواِم َأْسَبأَِّا َوحُ 

ْيءِ  ْيِء ِف َحاِل َغْفَلِتِو َعْنُو ُدوَن اْلَعاَلِِ بِالشَّ َقُو َواْلَعاَِلُ بِالشَّ  ِف ذِْكرِِه َلُو. قَاَل اْلَقْلِب فَاْلَغْفَلُة تُ َناِف ََتَقُّ
ُر ْبُن َحِبيٍب اخلطمي ِمْن َأْصَحاِب النَُّّيِبّْ  ُقُص قَالُوا: َوَما زِيَاَدتُُو ُعَمي ْ ميَاُن يَزِيُد َويَ ن ْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم اإْلِ

ْدنَا اللََّو َوذََكْرنَاُه َوَسبَّْحَناُه َفَذِلَك زِيَاَدتُُو فَِإَذا َغَفْلَنا َوَنِسيَنا َوضَ   ي َّْعَنا َفَذِلَك نُ ْقَصانُُو. َونَ ْقُصُو؟ قَاَل: إَذا ْحَِ
اِبُع()اْلوَ   يِع اْْلُُموِر أَْعَظُم تَ َفاُضاًل َوتَ َفاُوتًا ِمْن  :ْجُو السَّ ْنَساِن ِمْن مجَِ َأْن يُ َقاَل: لَْيَس ِفيَما يَ ُقوُم بِاإْلِ

ميَاُن أَْعَظُم تَ َفاُضاًل  َفاِت َواْْلَفْ َعاِل َمَع تَ َفاُضِلِو فَاإْلِ ميَاِن َفُكلََّما تَ َقرََّر إثْ َباتُُو ِمْن الصّْ ِمْن َذِلَك. ِمثَاُل  اإْلِ
ْنَساَن يَ ْعَلُم ِمْن نَ ْفِسِو تَ َفاُضَل احلُْبّْ الَِّذي يَ ُقوُم ِبَقْلِبِو   َذِلَك َأنَّ اإْلِ

ُقُص َكاَن قَ ْولُُو ِمْن َأْظَهِر اْْلَقْ َواِل َفَساًدا  ْت َوِإَذا تُِليَ ...... وقَاَل تَ َعاََل: }َفَمْن قَاَل احلُْبُّ اَل يَزِيُد َواَل يَ ن ْ
َوَذِلَك أَن ََّها َتزِيُدُىْم ِعْلَم َما َلَْ َيُكونُوا قَ ْبَل َذِلَك َعِلُموُه َوَتزِيُدُىْم َعَماًل ِبَذِلَك  َعَلْيِهْم آيَاتُُو زَاَدتْ ُهْم إميَانًا

رًا ِلَما َكانُوا َنُسوُه َوَعَماًل بِِتْلَك التَّْذِكَرِة وََكَذِلكَ  َما ُيَشاِىُدُه اْلِعَباُد ِمْن اآْليَاِت ِف  اْلِعْلِم َوَتزِيُدُىْم َتذَكُّ
َ ذَلُْم أَنَُّو احلَْقُّ اآْلفَاِق َوِف أَنْ ُفِسِهْم. قَاَل تَ َعاََل:  َأْي  َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِف اآْلفَاِق َوِف أَنْ ُفِسِهْم َحىتَّ يَ َتبَ نيَّ

. فَِإنَّ اللََّو َشِهيٌد ِف اْلُقْرآِن  ِف ِبَربَّْك أَنَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيدٌ أَوَلَْ َيكْ إنَّ اْلُقْرآَن َحقّّ ُُثَّ قَاَل تَ َعاََل: 
ى ِمْثِل َما َأْخبَ َر ِبِو ِبَا َأْخبَ َر بِِو؛ فَآَمَن بِِو اْلُمْؤِمُن ُُثَّ أَرَاُىْم ِف اآْلفَاِق َوِف أَنْ ُفِسِهْم ِمْن اآْليَاِت َما َيُدلُّ َعلَ 

: ِن فَ بَ ي ََّنْت ذَلُْم َىِذِه اآْليَاُت َأنَّ اْلُقْرآَن َحقّّ َمَع َما َكاَن َقْد َحَصَل ذَلُْم قَ ْبَل َذِلَك. َوقَاَل تَ َعاََل ِف اْلُقْرآ
َناَىا َوَزي َّنَّاَىا َوَما ذَلَا ِمْن فُ ُروجٍ  َماِء فَ ْوقَ ُهْم َكْيَف بَ نَ ي ْ َنا ِفيَها َواْْلَْرَض َمَددْ  أَفَ َلْم يَ ْنظُُروا إََل السَّ نَاَىا َوأَْلَقي ْ

َنا ِفيَها ِمْن ُكلّْ َزْوٍج َِّٔيجٍ  ُلوَُّة  تَ ْبِصَرًة َوذِْكَرى ِلُكلّْ َعْبٍد ُمِنيبٍ  َرَواِسَي َوأَنْ َبت ْ فَاآْليَاُت اْلَمْخُلوَقُة َواْلَمت ْ
ْن اْلَغْفَلِة؛ فَ يُْبِصُر َمْن َلَْ َيُكْن َعَرَف َحىتَّ يَ ْعِرَف ِفيَها تَ ْبِصَرٌة َوِفيَها َتْذِكَرٌة: تَ ْبِصَرٌة ِمْن اْلَعَمى َوَتْذِكَرٌة مِ 

ورََة َمرَّاٍت َحىتَّ ُسورَِة اْلَفاَِتَِة َوَيْظَهُر َلُو ِف أَ  ْنَساُن يَ ْقَرُأ السُّ ثْ َناِء احْلَاِل ِمْن َوَيْذُكُر َمْن َعَرَف َوَنِسَي َواإْلِ
اَعُة نَ زََلْت؛ فَ يُ ْؤِمُن بِِتْلَك اْلَمَعاِّن َويَ ْزَداُد ِعْلُمُو َمَعانِيَها َما َلَْ َيُكْن َخطََر لَُو ق َ  ْبَل َذِلَك َحىتَّ َكأَن ََّها تِْلَك السَّ

اَلِف َمْن قَ َرأَُه َمَع اْلَغْفَلِة َعْنُو ُُثَّ  َشْيًئا شلَّا  ُكلََّما فَ َعَل َوَعَمُلُو َوَىَذا َمْوُجوٌد ِف ُكلّْ َمْن قَ َرَأ اْلُقْرآَن بَِتَدبُِّر ِِبِ
اَعِة ِمْن التَّْصِديِق ِف قَ لْ  َق اْْلَْمَر َفَحَصَل َلُو ِف تِْلَك السَّ ِبِو َما َكاَن َغاِفاًل أُِمَر بِِو اْسَتْحَضَر أَنَُّو أُِمَر بِِو َفَصدَّ

بًا ُمْنِكرًا.  َعْنُو َوِإْن َلَْ َيُكْن ُمَكذّْ
ْنَساَن قَ  اْلَوْجُو الثَّاِمُن: بًا َوُمْنِكرًا ِْلُُموِر اَل يَ ْعَلُم َأنَّ الرَُّسوَل َأْخبَ َر َِّٔا َوأََمَر َِّٔا َوَلْو َأنَّ اإْلِ ْد َيُكوُن ُمَكذّْ

ُع اآْليََة أَْو ِبَقّْ ُُثَّ َيْسمَ  َعِلَم َذِلَك َلَْ َيْكِذْب وَلَْ يُ ْنِكْر. َبْل قَ ْلُبُو َجازٌِم بِأَنَُّو اَل َُيِْبُ إالَّ ِبِصْدِق َواَل يَْأُمُر إالَّ 
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ُر َلُو َمْعَناُه أَْو َيْظَهُر َلُو َذِلَك ِبَوْجِو ِمْن اْلُوُجوِه فَ ُيَصدّْ  بًا بِِو احلَِْديَث أَْو يَ َتَدب َُّر َذِلَك أَْو يُ َفسّْ ُق ِبَا َكاَن ُمَكذّْ
َد بِِو إميَانُُو وَلَْ َيُكْن قَ ْبَل َذِلَك َكاِفرًا َبْل َويَ ْعِرُف َما َكاَن ُمْنِكرًا َوَىَذا َتْصِديٌق َجِديٌد َوِإميَاٌن َجِديٌد اْزَدا

 "َجاِىاًل.
 

 
 

 

 

 "المبحث الخامس عشر"
 اإلسالم يدخلو ما يدخل اإليمان من الزيادة والنقصان

 

 (050/  3قال شيخ اإلسالم فى مجموع الفتاوى )
ُقُص َكَما يَ ن ْ  ْساَلَم يَ ن ْ ا َما ذََكرَُه ِمْن َأنَّ اإْلِ ميَاُن "َوأَمَّ َكَما َدلَّْت َعَلْيِو اْْلََحاِديُث   فَ َهَذا أَْيًضا َحقّّ ُقُص اإْلِ

ِحيَحُة؛ فَِإنَّ َمْن نَ َقَص ِمْن الصَّاَلِة َوالزََّكاِة أَْو الصَّْوِم أَْو احلَْجّْ َشْيًئا  فَ َقْد نَ َقَص ِمْن إْساَلِمِو ِبَحَسِب الصَّ
 .َذِلكَ 

ْساَلَم   ُقُص فَ َقْولُُو َخطَأٌ. َوَردُّ الَِّذيَن َوَمْن قَاَل: إنَّ اإْلِ ُىَو اْلَكِلَمُة فَ َقْط َوأَرَاَد ِبَذِلَك أَنَُّو اَل يَزِيُد َواَل يَ ن ْ
ْساَلِم ُيْشِبُو  ُو إََل َىُؤاَلِء؛ فَِإنَّ قَ ْوذَلُْم ِف اإْلِ َا يَ تَ َوجَّ ميَاَن َسَواٌء إَّنَّ ْساَلَم َواإْلِ ميَاِن. قَ ْوَل اْلُمْرجِ َجَعُلوا اإْلِ َئِة ِف اإْلِ

ْساَلمُ  ْساَلِم َعَلى " َثاَلثَِة أَقْ َواٍل " فَاْلُمْرِجَئُة يَ ُقولُوَن: اإْلِ ميَاِن َواإْلِ  أَْفَضُل؛ فَِإنَُّو َوذِلََذا َصاَر النَّاُس ِف اإْلِ
ْساَلُم َسَواٌء وَ  ميَاُن َواإْلِ ميَاُن. َوآَخُروَن يَ ُقوُلوَن: اإْلِ ُىْم اْلُمْعَتزَِلُة َواخْلََوارُِج َوطَائَِفٌة ِمْن أَْىِل َيْدُخُل ِفيِو اإْلِ

ُد ْبُن َنْصٍر َعْن مُجُْهورِِىْم َولَْيَس َكَذِلَك. َواْلَقْوُل الثَّاِلُث َأنَّ اإْلِ  نَِّة َوَحَكاُه زُلَمَّ ميَاَن َأْكَمُل احلَِْديِث َوالسُّ
َحابَِة َوالتَّاِبِعنَي ذَلُْم َوأَْفَضُل َوَىَذا ُىَو الَِّذي َدلَّ َعَلْيِو اْلكِ  نَُّة ِف َغرْيِ َمْوِضٍع َوُىَو اْلَمْأثُوُر َعْن الصَّ َتاُب َوالسُّ

  بِِإْحَساِن.
ِحي ْساَلِم. َوالصَّ ْساَلُم رُلَرَُّد اْلَقْوِل َواْْلَْعَماُل لَْيَسْت ِمْن اإْلِ ُهْم َمْن يَ ُقوُل: اإْلِ سْ ُُثَّ َىُؤاَلِء ِمن ْ اَلَم ُىَو ُح َأنَّ اإْلِ

: ُىَو اْلَكِلَمةُ  َا َمَنَع ااِلْسِتثْ َناَء ِفيِو َعَلى قَ ْوِل الزُّْىرِيّْ . َىَكَذا نَ َقَل اْْلَثْ َرُم اْْلَْعَماُل الظَّاِىَرُة ُكلَُّها َوَأْْحَد إَّنَّ
ا َعَلى َجَوابِِو اآْلَخِر الَِّذي َلَْ َيَْ  ُرُُهَا َعْنُو. َوأَمَّ ْساَلُم اْلَكِلَمُة فَ ُيْسَتثْ ََن َواْلَمْيُموِّنَّ َوَغي ْ تَ ْر ِفيِو قَ ْوَل َمْن قَاَل: اإْلِ

ْنَساَن اَل جَيْزُِم بِأَنَُّو َقْد فَ َعَل ُكلَّ َما أُِمَر بِ  ميَاِن فَِإنَّ اإْلِ ْساَلِم َكَما ُيْسَتثْ ََن ِف اإْلِ ْساَلِم. َوِإَذا ِف اإْلِ ِو ِمْن اإْلِ
ْساَلُم َعَلى و اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِو َوَيِدهِ َعَلْيِو َوَسلََّم  قَاَل النَُّّيِبُّ َصلَّى اللَّوُ  ُبِِنَ اإْلِ """

ْلمِ َفَجْزُمُو بِأَنَُّو ِفْعُل اخلَْْمِس ِباَل نَ ْقٍص َكَما أُِمَر َكَجْزِمِو بِِإميَانِِو. فَ َقْد قَاَل تَ َعاََل: }اْدُخُلوا ِف مَخْسٍ  "   السّْ
َلِف مَ  ْساَلِم. َوتَ ْعِليُل َأْْحَد َوَغرْيِِه ِمْن السَّ يِع َشرَاِئِع اإْلِ ْساَلِم َكافًَّة َأْي ِف مجَِ ا ذََكُروُه ِف اْسِم َكافًَّة{ َأْي اإْلِ
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ْساَلِم اْلَكِلَمُة َفاَل اْسِتثْ َناَء فِ  ْساَلِم فَِإَذا أُرِيَد بِاإْلِ يُء ِف اْسِم اإْلِ ميَاِن جيَِ رُُه َوِإَذا اإْلِ يِو َكَما َنصَّ َعَلْيِو َأْْحَد َوَغي ْ
يَمانِ أُرِيَد بِِو ِمْن ِفْعِل اْلَواِجَباِت الظَّاِىَرِة ُكلَّْها  ا َكاَن ُكلُّ َمْن أََتى  فَااِلْسِتثْ َناُء ِفيِو َكااِلْسِتثْ َناِء ِفي اإْلِ َوَلمَّ

زًا َعْن  َهاَدتَ نْيِ َصاَر ُمْسِلًما ُمَتَمي ّْ ْساَلِم الَِِّت ََتْرِي َعَلى بِالشَّ اْليَ ُهوِد َوالنََّصاَرى ََتْرِي َعَلْيِو َأْحَكاُم اإْلِ
 اْلُمْسِلِمنَي َكاَن َىَذا شلَّا جَيْزُِم بِِو ِباَل اْسِتثْ َناٍء."

 

 (03/  5وقد قال شبيو من ىذا اإلمام البغوي رحمو اهلل فى شرح السنة )
ر من ىجر ما هنى لسانو ويده , وادلهاجسلم من سلم ادلسلمون من النُّيِب صلى اهلل عليو وسلم" ادل قال

 اهلل عنو "
ال أن قولو : " من سلم ادلسلمون " أراد أن ادلسلم ادلمدوح , وادلهاجرادلمدوح من ىذه صفتو , 

 يريد األفضل, فهو كقوذلم : الناس العرب , وادلال اإلبل ,  الصفة اإلسالم ينتفي عمن لم يكن بهذه
حقوق ادلسلمني , والكف عن  كذلك أفضل ادلسلمني من مجع إَل أداء حقوق اهلل تعاَل أداء  , منها

 أعراضهم , وأفضل ادلهاجرين من مجع
 "إَل ىجران وطنو ىجران ما حرم اهلل عليو.

 

 (15/2وقال العالمة صالح آل الشيخ شرح الطحاوية )
 اإلسالم اخلاص إَل ثالثة أقسام:

 * اإلسالم.
 * اإلميان.

 اإلحسان. *
 ؟ وينقسم أيضاً باعتباٍر رابع إَل:

 * إسالٍم كامل
 * وإسالٍم ناقص, يعِن باعتبار االستسالم

 ؟إسالٌم كامل يعِن استسالم كامل.
 ؟ إسالم ناقص يعِن استسالم ناقص.

 وىذا َبَثَُو أىل العلم واختلفوا فيو, ىل اإلسالم مثل اإلميان يزيد وينقص؟
 احد, واإلميان ىو الذي يزيد وينقص؟أم أنَّ اإلسالم شيٌء و 

 أم أنَّ كاًل منهما شيء واحد؟ أم العكس؟
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على أقوال متنوعة, والذي ينطبق على طريقة أىل السنة واجلماعة, وإن َل ُيَصرّْْح بو اْلوائل؛ لكن َصرََّح 
ستسالم, وأنَّ بو ادلتأخرون مثل ابن تيمية وضلوه من أىل العلم, أنَّ اإلسالم يزيد وينقص باعتبار اال

اإلسالم لو كمال ولو نقص, وىذا ظاىر باعتبار االستسالم,فإذا نظرنا إَل إسالم الوجو والعمل والقلب 
أو القصد هلل, فالناس ِف ذلك متباينون تباينًا شديداً,وإذا نظرنا إَل التقسيم السالف وىو أنَّ اإلسالم 

تلفو ادلراتب وِف الصدقة الواجبة الزكاة سلتلفو ينقسم إَل إسالم وإميان وإحسان, والناس ِف الصالة سل
ادلراتب, وأنَّ الناس ِف الصيام سلتلفو ادلراتب, وِف احلج سلتلفو ادلراتب, ُُثَّ ِف اإلميان أيضًا سلتلفو 
ادلراتب, فالبد أن يكون ما َتَكوَّْن من ىذه ُمتَ َفاِضاَلً,ولذلك ليس من كان وصفو اإلسالم على مرتبة 

 واحدة.
 ك ليس كل مؤمن على مرتبة واحدة.كذل

فأىل اإلميان ِف اإلميان متفاوتو ادلراتب, وكذلك أىل اإلسالم ِف اإلسالم متفاوتو ادلراتب؛ ْلنَّ اإلسالم 
 الذي ىو االستسالم يقبل التفاوت ويقبل الزيادة والنقص."

 
 

 سادس عشر"المبحث ال"
 اإليمان ياالستثناء ف

 

 (0/53مجموع الفتاوى ) قال العالمة ابن العثيمين فى
 االستثناء ِف اإلميان: أن يقول: أنا مؤمن إن شاء اهلل.

 وقد اختلف الناس فيو على ثالثة أقوال:
َتري االستثناء, وىو قول ادلرجئة, واجلهمية وضلوىم. ومأخذ ىذا القول: أن اإلميان شيء واحد  أحدىا:

فإذا استثَن فيو كان دليال على شكو, ولذلك  يعلمو اإلنسان من نفسو وىو التصديق الذي ِف القلب, 
 كانوا يسمون الذين يستثنون ِف اإلميان "شكاكا ".

 وجوب االستثناء, وىذا القول لو مأخذان: والثاني:
أن اإلميان ىو ما مات اإلنسان عليو فاإلنسان إَّنا يكون مؤمنا وكافرا بسب ادلوافاة, وىذا شيء 

م بو, وىذا مأخذ كثري من ادلتأخرين من الكالبية وغريىم, لكن ىذا مستقبل غري معلوم. فال جيوز اجلز 
 ادلأخذ َل يعلم أن أحدا من السلف علل بو وإَّنا كانوا يعللون بادلأخذ الثاِّن وىو:
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أن اإلميان ادلطلق يتضمن فعل مجيع ادلأمورات, وترك مجيع احملظورات, وىذا ال جيزم بو اإلنسان  - ٕ
د زكى نفسو وشهد ذلا بأنو من ادلتقني اْلبرار, وكان ينبغي على ىذا أن من نفسو, ولو جزم لكان ق

 يشهد لنفسو بأنو من أىل اجلنة وىذه لوازم شلتنعة.
التفصيل فإن كان االستثناء صادرا عن شك ِف وجود أصل اإلميان فهذا زلرم, بل كفر,  القول الثالث:

تزكية النفس والشهادة ذلا بتحقيق اإلميان  ْلن اإلميان جزم والشك ينافيو, وإن كان صادرا عن خوف
قوال, وعمال واعتقادا فهذا واجب خوفا من ىذا احملذور, وإن كان ادلقصود من االستثناء التِبك بذكر 

  ادلشيئة, أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبو من اإلميان ِبشيئة اهلل فهذا جائز.
 

 (3/002قال شيخ اإلسالم فى مجموع الفتاوى )
ُن ِفْعَل َما أََمَر اللَُّو بِِو َعْبَدُه ُكلَُّو؛ َوتَ ْرَك اْلُمَحرََّماِت ُكلَّْها؛ فَِإَذا قَ اإْلِ  اَل الرَُّجُل: أَنَا ُمْؤِمٌن ميَاَن اْلُمْطَلَق يَ َتَضمَّ

يِع َما أُِمُروا بِِو؛ َوتَ ْرِك ُكلّْ َما ََِّٔذا ااِلْعِتَباِر فَ َقْد َشِهَد لِنَ ْفِسِو بِأَنَُّو ِمْن اْْلَبْ َراِر اْلُمتَِّقنَي اْلَقاِئِمنيَ   ِبِفْعِل مجَِ
ْنَساِن لِنَ ْفِسِو َوَشَهاَدتِِو لِنَ ْفِسِو ِبَِ  ا اَل يَ ْعَلُم َوَلْو َكاَنْت نُ ُهوا َعْنُو فَ َيُكوُن ِمْن أَْولَِياِء اللَِّو؛ َوَىَذا ِمْن تَ زِْكَيِة اإْلِ

َهاَدُة َصِحيَحًة َلَكاَن يَ نْ  َبِغي َلُو َأْن َيْشَهَد لِنَ ْفِسِو بِاجْلَنَِّة إْن َماَت َعَلى َىِذِه احْلَاِل َواَل َأَحَد َيْشَهُد َىِذِه الشَّ
ميَاِن َكَشَهاَدتِِو لِنَ ْفِسِو بِاجْلَنَِّة إَذا َماَت َعَلى َىِذهِ   احْلَاِل؛ َوَىَذا َمْأَخذُ  لِنَ ْفِسِو بِاجْلَنَِّة؛ َفَشَهاَدتُُو لِنَ ْفِسِو بِاإْلِ

َلِف الَِّذيَن َكانُوا َيْسَتثْ ُنوَن." ِة السَّ  َعامَّ
 

 (054/  3وقال أيضاً فى مجموع الفتاوى )
َنة َوَأْكثَِر ُعَلَماِء اْلُكوَفِة َوََيْىَي  َمْذَىُب َسَلِف َأْصَحاِب احلَِْديِث َكاْبِن َمْسُعوٍد َوَأْصَحابِِو َوالث َّْورِيّْ  َواْبِن ُعيَ ي ْ

نَِّة َفَكانُوا ْبِن َسِعيٍد اْلَقطَّ  ِة السُّ اِن ِفيَما يَ ْرِويو َعْن ُعَلَماِء أَْىِل اْلَبْصَرِة َوَأْْحَد ْبِن َحْنَبٍل َوَغرْيِِه ِمْن أَِئمَّ
ُهْم." ميَاِن. َوَىَذا ُمتَ َواتٌِر َعن ْ  َيْسَتثْ ُنوَن ِف اإْلِ

 

 (003/  4مجموع الفتاوى )وقال أيضاً فى 
ِة َو " ااِلْسِتثْ َناُء ِف اإْلِ  َلِف َواْْلَِئمَّ ا ِفيَما َيِجُب َعَلْيِهْم ميَاِن " َمْأثُوٌر َعْن اْبِن َمْسُعوٍد َوَغرْيِِه ِمْن السَّ اَل َشكِّ

كَّ ِفي َذِلَك ُكْفرٌ  يَماُن ِبِو فَِإنَّ الشَّ  .اإْلِ
ميَانِ   ُهْم اْسَتثْ نَ ْوا ِف اإْلِ  َوَلِكن َّ

 َوالَِّذيَن يُ ْؤتُوَن َما آتَ ْوا َوقُ ُلوبُ ُهْم َوِجَلةٌ َواِجَباتِِو َوَحَقائِِقِو؛ َوَقْد قَاَل تَ َعاََل: َخْوفًا َأالَّ َيُكونُوا قَاُموا بِ  أواًل:
ُق َوََيَاُف َأْن اَل يُ تَ َقبََّل ِمْنوُ : قَاَل النَُّّيِبُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  "" .ُىَو الرَُّجُل َيُصوُم َوُيَصلّْي َويَ َتَصدَّ
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ميَاُن النَّاِفُع ُىَو الَِّذي مَيُوُت اْلَمْرُء َعَلْيِو.  :ثانياً  َواْسَتثْ نَ ْوا ثالثاً:َواْسَتثْ نَ ْوا أَْيًضا ِلَعَدِم ِعْلِمِهْم بِاْلَعاِقَبِة َواإْلِ
ِحيَحِة.  َخْوفًا ِمْن تَ زِْكَيِة الن َّْفِس َوضَلِْو َذِلَك ِمْن اْلَمَعاِّن الصَّ

َتثْ ََن ِف أَْعَماِل اْلِبّْ َكَقْولِِو: َصلَّْيُت إْن َشاَء اللَُّو َوضَلِْو َذِلَك فَ َهَذا ُكلُُّو اْسِتثْ َناٌء ِف وََكَذِلَك َمْن اسْ  رابعاً:
ِف ُمْستَ ْقَبٍل  ُتُو؛ أَوْ أَفْ َعاٍل َلَْ يُ ْعَلْم ُوُقوُعَها َعَلى اْلَوْجِو اْلَمْأُموِر اْلَمْقُبوِل فَ ُهَو اْسِتثْ َناٌء ِفيَما َلَْ تُ ْعَلْم َحِقيقَ 

ا ااِلْسِتثْ َناُء ِف َماٍض َمعْ  َ َأنَّ اْْلُُموَر ُكلََّها ِبَِشيَئِة اللَِّو فََأمَّ اَلِف ُعلَّْق ِبَِشيَئِة اللَِّو لِيُبَ نيّْ ُلوٍم فَ َهِذِه ِبْدَعٌة ِِبِ
يِن.  "اْلَعْقِل َوالدّْ

 

 :انتبو
شيخ اإلسالم فى ان ادلطلق ال مطلق اإلميان يقول جيوز االستثناء ىف اإلميان إذا كان القصد منو اإلمي

 (3/005مجموع الفتاوى )
ِحيُح أَنَُّو جَيُوُز َأْن يُ َقاَل: أَنَا ُمْؤِمٌن ِباَل اْسِتثْ َناٍء إَذا أَرَاَد َذِلَك َلِكْن يَ ْنَبغِ " ي َأْن يَ ْقرَِن َكاَلَمُو َوذِلََذا َكاَن الصَّ

ُ أَنَُّو َلَْ يُرِدْ  ميَاَن اْلُمْطَلَق اْلَكاِملَ  ِبَا يُ بَ نيّْ  ."اإْلِ
 والقرينة كأن تقول آمنت باهلل ومالئكتو .....

 

 (5/555ويقول ابن أبى العز فى شرح الطحاوية )
ُر اْْلُُموِر أَوْ  , َوَخي ْ لِيِل ِمَن اْلَفرِيَقنْيِ ا َمْن جُيَوُّْز ااِلْسِتثْ َناَء َوتَ رَْكو, فَ ُهْم َأْسَعُد بِالدَّ َها: فَِإْن أَرَاَد َسطُ "َوأَمَّ

كَّ  , َوَىَذا شلَّا اَل ِخاَلَف فيو. َوِإْن أَرَاَد أنو ُمْؤِمٌن ِمَن في َأْصِل ِإيَمانِو ُمِنَع ِمْن ااِلْسِتثْ َناءِ اْلُمْسَتْثِِن الشَّ
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن َوَصَفُهُم اهلل ِف قولو:  اللَُّو َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم ِإَّنَّ

 * * * ُلونَ آيَاتُوُ  ْم يَ تَ وَكَّ أُولَِئَك ُىُم   الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َوشلَّا َرَزقْ َناُىْم يُ ْنِفُقونَ  زَاَدتْ ُهْم ِإميَانًا َوَعَلى َرِّّْٔ
ْم َوَمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكرِيٌ اْلُمْؤِمُنوَن َحقِّا ذَلُْم َدَرَجاٌت ِعْنَد رَ  َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّو وِف قولو تعاَل: ِّّْٔ ِإَّنَّ

يَنِئٍذ فَااِلْسِتثْ َناُء حِ  َوَرُسولِِو ُُثَّ َلَْ يَ ْرتَابُوا َوَجاَىُدوا بَِأْمَواذلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم ِف َسِبيِل اللَِّو أُولَِئَك ُىُم الصَّاِدقُونَ 
ِبَِشيَئة اهلل, اَل َجائٌِز. وََكَذِلَك َمِن اْسَتثْ ََن َوأَرَاَد َعَدَم ِعْلِمو بِاْلَعاِقَبة, وََكَذِلَك َمِن اْسَتثْ ََن تَ ْعِليًقا ِلأْلَْمِر 

ا ِف ِإميَانِو."  َشكِّ
 

 (41/  5يقول العالمة ابن العثيمين فى مجموع فتاويو )
 م قول اإلنسان: "أنا مؤمن إن شاء اهلل"؟( سئل فضيلة الشيخ: عن حكٖٛٗ)
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 فأجاب بقولو: 
 قول القائل: "أنا مؤمن إن شاء اهلل" يسمى عند العلماء )مسألة االستثناء ِف اإلميان( , وفيو تفصيل:

إن كان االستثناء صادرا عن شك ِف وجود أصل اإلميان, فهذا زلرم بل كفر؛ ْلن اإلميان جزم  أوال:
 والشك ينافيو.

إن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة ذلا بتحقيق اإلميان قوال وعمال واعتقادا, فهذا  ا:ثاني
 واجب خوفا من ىذا احملذور.

إن كان ادلقصود من االستثناء التِبك بذكر ادلشيئة, أو بيان التعليل, وأن ما قام بقلبو من اإلميان  ثالثا:
ال يناِف َتقق ادلعلق, فإنو قد ورد  -أعِن بيان التعليل-الوجو ِبشيئة اهلل, فهذا جائز والتعليق على ىذا 

لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم ِإْن َشاَء اللَُّو آِمِننَي التعليق على ىذا الوجو ِف اْلمور احملققة كقولو تعاَل: 
رِيَن اَل ََتَافُونَ  , ؤّذا «وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون»ور: والدعاء ِف زيارة القب زُلَلِّْقنَي ُرُءوَسُكْم َوُمَقصّْ

 عرف أنو ال يصح إطالق احلكم على االستثناء ِف اإلميان, بل ال بد من التفصيل."
 

 اإلسالم؟ يىل يجوز االستثناء ف
 (015/  3) -مجموع الفتاوى  ييقول شيخ اإلسالم ف

ْساَلَم الَِّذي ُىَو أََداُء اخلَْْمِس َكَما أُِمَر بِِو  َهاَدتَاِن  ْقَبُل ااِلْسِتثْ َناءَ ي َ اإْلِ ْساَلُم الَِّذي اَل ُيْسَتثْ ََن ِفيِو الشَّ فَاإْلِ
ُقُص   َفاَل اْسِتثْ َناَء ِفيَها.بِاللَّْساِن فَ َقْط فَِإن ََّها اَل َتزِيُد َواَل تَ ن ْ

 
 "والحمد هلل الذى بنعمتو تتم الصالحات"

 

 

 

 

 


